
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1مقدمة التفسير للسيوطي)

، وتعريف القرآن، التصنيف في علوم القرآن، وكتاب النقايةومقدمة عن أهمية القرآن والتفسير، 
وتعريف السورة، وأقل ما تتألف منه السورة، وتقسيم القرآن إلى فاضل ومفضول، وقراءة 

 القرآن باألعجمية وبالمعنى وتفسيره بالرأي، وأنواع القرآن... 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا

 أجمعين.
 أما بعد: 

 مقدمة عن أهمية القرآن والتفسير:
، فاألمة خير أمة أخرجت -عز وجل-فإن أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم كتاب هللا 

للناس، وخير هذه األمة التي هي خير أمة من يتعلم القرآن ويعلمه الناس، فمن يتصدى لكتاب 
قراًء، تعلمًا وتعليمًا هم أهل هللا وخاصته، وهم الخيار من الخيار. قراءة -عز وجل-هللا   وا 

وقد يالِحظ أو يالَحظ على طالب العلم عمومًا التقصير في هذا الجانب، نعم حفظ القرآن 
موجود، والعناية به موجودة، لكن لو وضعنا استبانة لما ُيعنى به طالب العلم في هذه األوقات 

لعلم الشرعي وتحصيله وتأصيله على الجادة وهلل الحمد، لو وضعنا استبانة مع هذا اإلقبال على ا
لوجدنا العلوم كلها أخذت بنصيب وافر كالحديث، ويأتي عند طالب العلم في رأس القائمة، والفقه 

، -عز وجل-، وما يخدم كتاب هللا -عز وجل-والعقيدة، لكن نجد دون ذلك العناية بكتاب هللا 
للدورات العلمية التي فتح هللا بها في السنين األخيرة، وهي خير رافد لتحصيل ولو وضعنا دراسة 

العلم، ولمسنا أثرها وهلل الحمد لوجدنا نصيب القرآن وما يتعلق بالقرآن إذا استثنينا حفظ القرآن، 
المقصود ما يعين على فهم القرآن، كم في الرياض على سبيل المثال من درس في األسبوع؟ 

ال يستغرب؟ ال يستغرب،  أوال: إن في الرياض خمسمائة درس في األسبوع يستغرب يعني لو يق
، نها؟! كتاب من كتب الحديث نصيبهلكن كم نصيب التفسير منها؟! كم نصيب علوم القرآن م

 كتاب واحد من كتب الحديث الكثيرة أكثر من نصيب القرآن وعلوم القرآن، وما يتعلق بالقرآن. 
يكفي ويشفي للحث على تعلم القرآن وتعليمه، والمراد بتعلم القرآن ال يعني وجاء في النصوص ما 

}ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا حفظه فقط، الحفظ نعم خصيصة هذه األمة، أناجيلها في صدورها، 
( سورة العنكبوت[ ويأتي من يأتي ليغبش على الناس، ويشوش على الناس، ويقول: 49]) اْلِعْلَم{

 آن من سيما الخوارج، نقول: ال يا أخي، نقول: عدم حفظ القرآن من سيما المبتدعة.إن حفظ القر 
، وقرأتم وسمعتم عن السلف من اهتمامهم بكتاب هللا -عز وجل-نقول: علينا أن ُنعنى بكتاب هللا 

التي ال يقبلها العقل، وهذا بالتأكيد لم يجرب ولو  األساطير ما يعده البعض من -عز وجل-



ِكٍر{أن هذا في المقدور، وأنه أمر يسير، جرب لوجد  ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِ   }َوَلَقْد َيسَّ
 [. ( سورة القمر17])

 التصنيف في علوم القرآن: 
علوم القرآن الذي نحن بصدد الحديث عنه تأخر التصنيف فيه، من أول من صنف فيه على 

ال  ففنونه موجودة مبثوثة في كتب العلم مشتركة بين علم سبيل جمع أكثر من فن من فنونه وا 
الحديث، علم الرواية، وأيضًا علوم اللغة ال سيما البالغة وما يتعلق بها، وهي أيضًا موجودة في 
كتب مباحث القرآن، موجود في كتب أصول الفقه، وتأخر التأليف المستقل الجامع لفنون علوم 

لف فيه، جالل الدين البلقيني المتوفى سنة أربع وعشرين القرآن حتى ذكر السيوطي أن أول من أ
وثمانمائة، لكن هذا الكالم ليس بصحيح، ابن الجوزي ألف، وهو متوفى سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة، الطوفي ألف، الزركشي ألف قبل البلقيني، الزركشي له كتاب من أعظم كتب علوم 

 القرآن وهو البرهان، قبل البلقيني.
السيوطي يبدو أنه أول ما وقف وقف على كتاب البلقيني، وكتاب المرشد الوجيز المقصود أن 

ألبي شامة، وهناك أيضًا اإلكسير للطوفي، وكتب كثيرة في علوم القرآن، ثم بعد ذلكم وقف على 
البرهان في علوم القرآن، وجمع هذه الكتب، وأضاف إليها ما وجده في غيرها في ثنايا الفنون 

تابًا اسمه: )التحبير في علم التفسير( ضمنه أكثر من مائة نوع من أنواع علوم األخرى، فألف ك
القرآن، ثم بعد ذلكم ألف )اإلتقان( وهو كتاب نفيس ال يستغني عنه طالب علم، جمع بعض 

 األنواع، ضم بعضها إلى بعض فخزلت عنده إلى الثمانين.
تأليف في علوم الحديث مع أن هذا يخدم وتقدم ال التأخير أو التأخر في التصنيف في علوم القرآن

 -السنة–الكتاب وهذا يخدم السنة، التصنيف في علوم الحديث ضروري؛ ألنه يحفظ النص 
بحفظه، لسنا بحاجة إلى تمييز بين  -جل وعال-ويميز الصحيح من الضعيف، والقرآن تواله هللا 

تي ذكرت في كتب علوم صحيحه وضعيفه، كله قطعي، فلسنا بحاجة إلى كثير من األنواع ال
الحديث، إنما هناك أنواع تخدم هذا الكتاب متفرقة موجودة في كتب الحديث، وموجودة في كتب 

 م بعضها إلى بعض فصارت كتب علوم القرآن.أصول الفقه، وموجودة في كتب البالغة، ُض 
 كتاب النقاية:

اشتمل على أربعة عشر فنًا، الرسالة التي بين أيدينا، هذه الرسالة والمقدمة هي فرع من كتاب 
 أولها: هذا العلم، علم التفسير، أو علوم القرآن، إن شئت فقل: علوم القرآن نظير علوم الحديث.

هذه الرسالة المقتضبة نافعة لطالب العلم على اختصارها، وال يوجد لها نظير على نهج المتون 
 عند أهل العلم في الفنون كلها، إال ما ألفه المتأخرون.

كر في الدورات ويعنى المشايخ وطالب العلم بمقدمة شيخ اإلسالم، مقدمة التفسير لشيخ يذ
اإلسالم، وهي جديرة بالعناية، حرية باالهتمام، لكنها ليست على طريقة المتون التي تجمع فنون 



أو أنواع العلم الواحد، وُتعّرف على طريقة أهل العلم المتأخرين كل نوع لغة واصطالحًا، وتمثل 
له، وتذكر إن كان هناك خالف، أو فوائد في هذا النوع من ذلك العلم، يعني نظير ما يوجد من 
متون في الفقه وأصول الفقه، وفي علوم الحديث، ومتون في الحديث، ال يوجد في علوم القرآن 
متن مختصر بهذه الطريقة على طريقة المصنفين المتأخرين إال هذه الرسالة، وهي منتزعة من 

علوم التفسير، ما  ،اسمه: )النقاية(، النقاية، يضم أربعة عشر علمًا، هي علوم الحديث كتاب
يتعلق بالعقيدة صدر به الكتاب وجعله كالمقدمة للكتاب، وهو مع األسف الشديد جرى فيه على 

 طريقة األشعرية، على مذهبه األصلي، ولذا لم يثبت فيه من الصفات إال ما يثبته األشعرية.
ك بعلم التفسير، ثم علم الحديث، ثم علم الفقه، ثم علم األصول، ثم علوم الحديث، ثم أردف ذل

إلى أربعة عشر فنًا، حتى الطب والتشريح لم يغفلها، انتزعت هذه الرسالة من ذلك الكتاب فطبعها 
الشيخ: جمال الدين القاسمي سنة ثالثين وثالثمائة وألف، يقرب من قرن، وعلق عليها بتعليقات 

 يرة.يس
 نظم النقاية:

ُنظم الكتاب المسمى بـ)النقاية(، نظمه القنائي وغيره، وُنظم ما يتعلق بعلوم القرآن على وجه 
الخصوص بمنظومة التفسير للشيخ الزمزمي، منظومة جيدة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، 

 .-إن شاء هللا تعالى- والنظم أثبت من النثر، فإذا حفظ طالب العلم هذه المنظومة أفاد منها خيراً 
 ونبدأ بشرح ما نحن بصدده، نسأل هللا التوفيق واإلعانة.

 سم.
 مقدمة عن علم التفسير:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :-رحمه هللا-قال الحافظ جالل الدين السيوطي 
علم التفسير: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين 

 نوعًا.
يقول السيوطي وهو بحق حافظ، يحفظ على اصطالح أهل الحديث ما يستحق أن يسمى به 

ن لوحظ عليه بعض المالحظات في المعتقد، وفي السلوك، وال نعني بالسلو  ك ارتكاب حافظًا، وا 
بالعدالة، إنما هو السلوك الذي هو العمل على طريقة أهل السنة أو  يخل ذيالسلوك الخلقي ال
يتعلق بأعمال القلوب واالقتداء فله نزعات، يقتدي فيها ببعض الصوفية، وأثنى  غيرهم، نعم ما

 عليهم، ورسالته شاهدة على ذلك في آخر الكتاب، في آخر كتاب )النقاية(.
عن أحواله، يعني هل نعني بعلم  "علم التفسير: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز"

؟ هل نعنى به كذا ثير، مثل تفسير ابن جرير تفسيرالتفسير مثل ما نقول: هذا تفسير ابن ك
الكشف والبيان عن معاني القرآن؟ عن معاني ألفاظه وجمله؟ أو ما يتعلق بالقرآن على سبيل 



اإلجمال من اصطالحات نظير ما يبحث في علوم الحديث وأصول الفقه؛ ألن علم التفسير قد 
يضاح والبيان للغامض من كلمات القرآن يراد به التفسير الذي هو من الفسر، وهو الكشف واإل
 وجمله، قد يطلق ويراد به ذلك، والتفاسير كلها على هذا.

فالمؤلف ال يريد من علم التفسير ما يقصده المفسرون في تفاسيرهم من شرح وبيان لغامض 
نما يريد به علوم التفسير اإلجمالية التي تخدم الكتاب، كالنزول بأنواعه  وأسبابه، والناسخ القرآن، وا 

والمنسوخ، والمطلق والمقيد وغير ذلك، عام وخاص، مبهمات، إلى األنواع التي أوصلها هنا إلى 
 خمسة وخمسين نوعًا، وعرفنا أنه أوصلها في التحبير إلى مائة ونوعين.

 أحوال، إذا قلنا: إن التفسير يبحث في مفردات القرآن، "علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز"
ّرنا بعلوم أخرى قلنا: إن ظنا يبحث فيه عن أحوال، يعني لو نوجمل القرآن، وتراكيب القرآن، ه

التفسير على اصطالح ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين نظير الصرف، وهذا نظير 
 النحو الذي يبحث فيه عن عوارض الكلمة، والشيخ عندنا هذا فنكم.

 منكم نستفيد.
خر لقلنا: إن هذا العلم الذي يبحث فيه عن األحوال والعوارض نظير علم ولو جئنا بمثال آ

الطب، والتفسير نظير علم التشريح، والتنظير لعله مطابق، أريد أن أبين أنه ليس مراده المراد 
، ال، المقصود به العلوم، وهي أو غيرهمابن جرير  أوبقوله: علم التفسير ما يبحثه ابن كثير 

 ذا الفن، وما يحتاج إليه من قواعد إجمالية.القواعد، قواعد ه
"المنزل على ؟ القرآن الذي عرفه بقوله: ماذاالذي هو  "علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز"

 .لإلعجاز بسورة منه"-يه وسلمصلى هللا عل-محمد 
حصر العلوم المتعلقة بالقرآن بخمسة وخمسين  "وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعًا"

ًا؛ ألن هذا إنما ألفه على طريقة المتون المختصرة للمبتدئين، ومعروف أن أول ما يقرأه نوع
الطالب من كتب الفن ينبغي أن يكون مختصرًا، ولو لم يكن شاماًل، فإذا نظرنا إلى الفنون كلها، 
ونظرنا اللبنات األولى لكل فن أدركنا هذا، فهذا يصلح أن يكون لبنة أولى في علوم القرآن 

تخطاه الطالب إلى ما بعده مما هو أوسع منه، إلى أن يصل إلى المطوالت في هذا الفن، ولذا ي
 اقتصر على خمسة وخمسين نوعًا وترك مثلها.

، مقِدمة ومقَدمة يجوز أن يقال هذا وهذا، مقَدمة ألن المؤلف يقدمها بين يدي "المقدمة"يقول: 
 كالمه، ومقِدمة بمعنى أنها متقدمة على الكالم.

 القرآن، القرآن أصله مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا، يطلق ويراد به القراءة: 
................................... 

 ج
 يقطــــــــــــــع الليــــــــــــــل تســــــــــــــبيحًا وقرآنــــــــــــــاً  

 
 



 يعني قراءة، ويطلق ويراد به اسم المفعول المقروء، المتلو، وهو المراد هنا.
 تعريف القرآن: 

صلى هللا -"المنزل على محمد فقوله:  "-صلى هللا عليه وسلم-"القرآن المنزل على محمد 
، ظاهر التعبير أنه إنما نزل "لإلعجاز بسورة منه"يخرج بقية الكتب السماوية،  "-عليه وسلم

ال فالقرآن نزل  لإلعجاز فقط، لكنهم في الحدود يقتصرون من القيود على ما يفاد منه في الحد، وا 
، ليكون منهج حياة، لكن إنزاله للعمل أو تنزيله للعمل كونه في الحد ؟ للعمل، ليكون دستوراً لماذا

، ال ينطق عن -صلى هللا عليه وسلم-ال يخرج السنة؛ ألنها أيضًا وحي يوحى على محمد 
 الهوى، ليعمل به، إنما جاء بأخص القيود التي تخرج ما عدا هذا الكالم وهو القرآن.

" جاء "لإلعجاز بسورة منه، -عز وجل-جاء في كتاب هللا فال يوجد في الكالم ما يعجز إال ما 
أن يأتوا بمثله، بعشر سور، بسورة، لكن هل -جل وعال-صح الناس، تحداهم هللا التحديث به ألف

 جاء التحدي بآية؟ 
 طالب:......

 أين؟
 طالب:......

 نعم؟
 طالب:......

جاء التحدي بسورة، لكن لم يأِت كذا؟ أقول: جاء التحدي به كاماًل، وجاء التحدي بعشر سور، و 
التحدي بآية، لماذا؟ ألن من اآليات ما هو كلمة، مدهامتان، يعني هل يعجز البشر أن يقولوا: 
مدهامتان؟ هل يعجز البشر أن يقولوا: ثم نظر؟ نعم، ثم نظر ما يعجز البشر أن يقولوا: ثم 

ن هذا، أو جاء بكلمة مثناة مثل نظر؛ ألنه لو تحداهم بآية قال واحد: ثم نظر، أو كالم قريب م
مدهامتان وتأتي بأي  ترفعمدهامتان، لكن ومع ذلكم اآلية معجزة في موضعها، ال تستطيع أن 

 تقوم مقامها، لكن بالنظر إليها مفردة ال تعجز، ولذا لم يحصل التحدي بها.لكلمة ترادفها 
أما موضعها من الكالم وارتباطها بما قبلها وما بعدها معجز، فيظهر إعجازها بضمها إلى 
غيرها، بسورة منه، أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، وهي مكونة من ثالث آيات، فالتحدي 
يحصل بثالث آيات، هذا على القول بأن البسملة ليست بآية من هذه السورة وال من غيرها، أو 

احدة أنزلت للفصل بين السور وليست بآية من كل سورة سورة، والمسألة خالفية بين هي آية و 
أهل العلم، وهم يجمعون على أنها آية أو بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية في أول 

 براءة، ويختلفون فيما عدا ذلك.



، فال يحصل التحدي إال : إن البسملة آية، قلنا: الكوثر أربع آيات-وهو قول الشافعي-فإذا قلنا 
ذا قلنا: ليست بآية هو قول األكثر قلنا: يحصل التحدي بثالث آيات يعني بقدر  بأربع آيات، وا 

 سورة الكوثر ولو آية واحدة، المقصود أال تقل عن سورة.
لإلعجاز بسورة منه، يخرج بذلك الكالم غير المعجز، ويزيد بعضهم: المتعبد  "بسورة منه"
 جد كالم يتعبد بتالوته بمجرد تالوته ويرتب األجر على مجرد القراءة سوى القرآن.بتالوته، وال يو 

يشمل الحديث القدسي، هو يخرج الكتب السابقة  "-صلى هللا عليه وسلم-"المنزل على محمد 
ويدخل الحديث القدسي، لكن الحديث القدسي ليس بمعجز، وهو أيضًا ليس متعبد بتالوته، 

ن كان أصل الكالم من هللا  جل -وتجوز روايته بالمعنى، تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، وا 
عليه الصالة -عد ذلكم أداه النبي ، ثم ب-عليه الصالة والسالم-أنزل على محمد  -وعال

، وتداوله الرواة بعد ذلك على طريقة روايتهم للحديث -جل وعال-ونسبه إلى ربه  -والسالم
النبوي، ولذا تجوز روايته بالمعنى، ولو تأملت أي حديث قدسي يروى في دواوين اإلسالم لوجدت 

 از روايته بالمعنى كالحديث النبوي.اختالفًا بين رواته في األلفاظ مما يدل على تواطئهم على جو 
 تعريف السورة:

والسورة: الطائفة المترجمة توقيفًا، الطائفة من القرآن، سورة طائفة، قطعة من القرآن قد تطول 
على اثني عشر من القرآن، وقد تقصر فتكون في سطرين، هي طائفة مترجمة  افتعادل واحد

عنوان، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران يعني لها عنوان ترجمة، الترجمة يراد بها ال
، سورة البقرة ترجمت بالبقرة التي ذكرت منها، أو بشيء أو بلفظ ذكر فيهاوهكذا، مترجمة بجزء 

 قصتها فيها.
نه ليس فيها إال ما ذكر  ينكر بعضهم إضافة السورة إلى الترجمة مباشرة؛ ألنه يوحي بالحصر وا 

في األصل كالعنوان للشيء، وكم تشكل كلمة البقرة أو قصة البقرة من  في الترجمة؛ ألن الترجمة
سورة البقرة؟ شيء يسير جدًا، إذًا العنوان ال تتم مطابقته لما عنون له، إذًا يقال: وقد قال به 
بعضهم: السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها 

جاءت من  -عليه الصالة والسالم-ا، لكن النصوص الشرعية الصحيحة عن النبي الكهف وهكذ
على جواز ذلك بقول ابن مسعود  -رحمه هللا تعالى-غير القيد المذكور، واستدل اإلمام البخاري 

-: "ها هنا وقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة"، وجاء في النصوص من لفظه -رضي هللا عنه-
 سورة كذا، سورة كذا. -معليه الصالة والسال

فال اعتبار بهذا القول، توقيفًا يعني وليس اجتهادًا، توقيفًا، فالتسمية، أسماء السور توقيفية، النبي 
إذا أنزل إليه اآلية أو اآليات قال: اكتبوها في سورة كذا، اكتبوها في  -عليه الصالة والسالم-

لكن يرد عليه أن بعض األسماء لم يرد فيها  سورة كذا، أنزلت علي سورة كذا، فاألسماء توقيفية،
ن تداوله أهل العلم بدًء من السلف إلى يومنا هذا، فينظر إلى محتوى  دليل صحيح مرفوع، وا 



السورة ويعبر بجزء منها، فالتوبة على سبيل المثال سماها السلف الفاضحة؛ ألن فيها فضح 
ماء التي جاءت بها األخبار، وهي المثبتة للمنافقين، المقصود أن قوله: توقيفًا يقصد بذلك األس

في المصحف، واتفق الناس على كتابتها في أوائل السور، هذا التوقيف، أما األسماء األخرى 
التي يتداولها العلماء في كتبهم وفي تفاسيرهم وتسمى سورة كذا، ويطلق عليها كذا وكذا، فيها 

 نعم.التوقيف، وفيها االجتهاد لما تتضمنه هذه السورة، 
 سم.

 أقل ما تتألف منه السورة:
: "وأقلها ثالث آيات، واآلية: طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، ثم منه -رحمه هللا-قال 

فاضل وهو كالم هللا في هللا، ومفضول وهو كالمه تعالى في غيره، وتحرم قراءته بالعجمية 
 وبالمعنى، وتفسيره بالرأي ال تأويله.

ثالث آيات على الخالف في البسملة، الذي أشرنا إليه، واآلية: طائفة من كالم أقلها: أقل السورة 
"اآلية القرآن،القرآن متميزة بفصل: يعني منفصلة عن التي تليها والتي قبلها، طائفة من كلمات 

( سورة الرحمن[ وقد تكون 64]) }ُمْدَهامََّتاِن{قد تكون اآلية كلمة، كما سمعنا  طائفة من كلمات"
 ( سورة المدثر[ وقد تكون أكثر من ذلك.21]) }ُثمَّ َنَظَر{كلمتين 

، مشتملة على حروف على خالف بين أهل العلم في "طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل"
المراد بالحروف الذي جاء بالحديث في الترغيب بالقراءة، وأن كل حرف بعشر حسنات، اختلف 

العلم بالمراد بالحرف في الحديث، هل المراد به حرف المعنى أو حرف المبنى؟ وعلى هذا  أهل
يراد بالحروف الكلمات، إذا قلنا: المراد به حرف المعنى وقال به جمع، وعلى هذا يكون األجر 
المرتب على قراءة القرآن أقل بكثير من األجر المرتب على قراءته إذا اعتبرنا الحرف حرف 

بقدر الربع تقريبًا، فالقرآن سبعون ألف كلمة وزيادة، وهو أكثر من ثالثمائة ألف حرف، مبنى، 
حروف مبنى، والخالف بين أهل العلم في المراد بالحرف معروف، كثير منهم يرى أن المراد 

ما قال: )أ( حرف، قال:  ))ال أقول: آلم حرف، ولكن ألف((بالحرف حرف المعنى، ولذا قال: 
( سورة البقرة[ هل يرتب عليها من األجر مثل ما يرتب على )ألم( 1]) }الم{اآلن  ))ألف حرف((

 ( سورة الفيل[؟ نعم؟  1]) }َأَلْم َتَر َكْيَف{في قوله: 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

( سورة البقرة[ حروف معاني، و)ألم( حروف مباني، وعلى الخالف إذا قلنا: إن 1]) }الم{نقول: 
 أو، قلنا: )ألم( حرف واحد -رحمه هللا-ف معاني وهذا ينصره شيخ اإلسالم ابن تيمية المراد حرو 

 ثالثة؟ أون احرف



 طالب:.......
 ............؟ماذا

 في )ألم(؟
 .نعم

 طالب:....... إنها ثالثة.
 إذا قلنا: حروف معاني؟

 طالب: معاني تصير حرفين: استفهام، ولم.
ذا قلنا: حروف مباني صارت ثالثة: الهمزة والالم والميم، ثالثة،  نعم، االستفهام الهمزة ولم، وا 
وكثير من أهل العلم يرى أن المراد بالحرف في الحديث حرف المبنى، وهذا هو الالئق بفضل هللا 

 جل-، وثقتنا بفضل هللا -جل وعال-، وعظيم منه وعطائه، وهو المؤمل من هللا -جل وعال-
ن كان إمام -عال  .-رحمه هللا- اأعظم من ثقتنا بعلم شيخ اإلسالم وا 

 مفصولة عما قبلها وما بعده. "اآلية: طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل" 
 من القرآن فاضل ومفضول:

فاضل  "فاضل، وهو كالم هللا في هللا، ومفضول وهو كالمه تعالى في غيره"من القرآن  "ثم منه"
أنكر بعضهم أن و فاضل ومفضول،  -جل وعال-ر بعضهم أن يكون في كالم هللا ومفضول، وأنك

يكون فيه فاضل ومفضول؛ ألن كلمة مفضول توحي بالتنقص، لكن األدلة الصحيحة الصريحة 
أن فيه الفاضل والمفضول، وأن آية الكرسي أعظم آية  -عليه الصالة والسالم-الثابتة عن النبي 

إلخالص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، هذه أدلة في كتاب هللا، وأن سورة ا
على أن فيه الفاضل والمفضول، فمن يقول: إن فضل قراءة قل هو هللا أحد مثل فضل قراءة 
سورة تبت؟ نعم، إذا تطرق الجدال والخالف في هذا إلى التنقص منع، منع التفضيل، ال لذاته بل 

))ال تخيروني على موسى(( ))ال تفضلوني على يونس(( األنبياء لما يحتف به، كالتفضيل بين 
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض{: -جل وعال-مع قوله  ))ال تخيروا بين األنبياء(( ُسُل َفضَّ  }ِتْلَك الرُّ

ذا سلم من ذلك فاألصل أن 253]) ( سورة البقرة[ إذا اقتضى التفضيل التنقص للمفضول منع، وا 
 في الرسل أفضل وفيهم الفاضل، واآليات فيها الفاضل وفيها المفضول. 

"ومفضول: وهو كالمه تعالى ، -جل وعال-، يعني في ذاته "ثم منه فاضل وهو كالم هللا في هللا"
تحرم قراءته بالعجمية، وتحرم أيضًا ترجمته إن كانت  بالعجمية" وتحرم قراءته في غيره،

ال فأنا ال أتصور ترجمة حروف القرآن، هم يقولون: يجوز ترجمة معانيه، أجاز  باإلمكان، وا 
بعضهم ترجمة معانيه والخالف بين أهل العلم قائم، وهذه فتنة ثارت قبل سبعين أو ثمانين سنة 

بقوة من كثير من أهل العلم، وتساهل بعضهم وأباح وأجاز، لكن  حول ترجمة معاني القرآن وردت
الخالف في الحروف غير وارد، بل ال يمكن، أنا ال أتصور ترجمة حروف، أما ترجمة المعاني 



فممكنة وحاصلة وواقعة، ولذا من يقول: تجوز قراءة القرآن وتجزئ في الصالة قراءته باألعجمية 
القرآن ال تجوز روايته بالمعنى كما نص على ذلك المؤلف،  كيف يترجم حروف القرآن؟ أواًل:

يتصرف فيه، ال بد أن وجماهير أهل العلم تجوز رواية الحديث بالمعنى، أما القرآن ال يجوز أن 
، يقرأ ويتلى بحروفه، والصالة ال تصح بغير لفظ القرآن فكيف تجوز بالترجمة؟ وترجمة ينقل ويقرأ

ض أهل العلم يقول: لو تقول: تترجم )هللا أكبر( أو تقول على الحرف مستحيلة، يعني عند بع
معنى دو  ممذهبهم: هللا األجل، أو هللا األعز، دو سابز وتركع، تصح صالتك، هذا استهزاء، 

( سورة الرحمن[ أنت ترجمت آية وقرأت بما تيسر وركعت، 64]) }ُمْدَهامََّتاِن{سابز؟ نعم، ترجمة  
 دهامتان أو ترجمة لمعناها؟ لكن هل هي ترجمة حرفية لم

 طالب:.......
إذًا كأنك عبرت قبل ذلك عن مدهامتان بالعربية ثم ترجمت، فأنت قرأت بالمعنى ثم ترجمت 
ن تجوز بعضهم وتساهل في هذا، لكنه  المعنى، وهذا ممنوع من وجهين، وليس من وجه واحد، وا 

 قول مردود.
، يعني إذا -جل وعال-، فضاًل عن كالم هللا األذكار واألدعية والخطب يختلفون في ترجمتها

على من يقول:  ُترِجم الكالم يكون كالم هللا؟ ما يكون كالم هللا؛ ألنه نزل بهذه اللغة، وبهذا يرد
ال يتغير، تكلم في القدم وال يتكلم، كالمه قديم، وال يتكلم بعد ذلك، تكلم بكالم  إن كالم هللا واحد

ن حسب الترجمة، إن قرئ بالعربية صار قرآنًا، وبالسريانية يكون واحد، يختلف من قوم إلى آخري
وهذا الكالم مردود؛ ألن ورقة بن نوفل لما سمع القرآن، بالعبرية يكون توراة وهكذا، واحدإنجياًل، و 
سورة اقرأ، شهد له بالرسالة، وكان ورقة يقرأ الكتاب العبراني  -عليه الصالة والسالم-قرأ النبي 

ال لو كان وهو عربيويترجمه بالس  تنعم، لو كان اريانية وال يتغير، يبقى أنه كتاب عبراني، وا 
لقال ورقة: أنا أعرف هذا من قبل، نعم، قال: أنا أعرف  االتوراة إذا ترجمت بالعربية صارت قرآن

؛ ألنه يترجم من التوراة، يترجم من اإلنجيل بالعربية، أتيت بهبجديد هذا الذي  ليسهذا من قبل، 
ذا قلنا: الكالم واحد إذًا سورة اقرأ هي عندهم لكنها بلغاتهم، فإذا ترجمت بالعربية رجعت نع م، وا 

فرق كثيرة في القرآن ، منهم من يقول: هو  تإلى اقرأ، مع األسف أن هذا يقول به فئام، وقد ضل
، مخلوق، ويجعله كغيره من المخلوقات، ومنهم من يقول: هو واحد ال يتغير وهو كالم هللا

ويعبرون بذلك عن الكالم النفسي، الكالم النفسي والملك هو الذي يعبر لألمم عن الكالم النفسي، 
وينزل عليهم ما يناسبهم من هذا الكالم بلغتهم، لكن هل الكالم النفسي كالم ترتب عليه أحكام؟ 

عني ليس بكالم، بل هو حديث نفس، وحديث النفس معفو عنه، ويجعل القرآن من هذا النوع، ي
يجعل القرآن حديث نفس، حديث النفس المعفو عنه ولو كان من أقبح القبيح معفو عنه، لو كان 

في الذات اإللهية لكنه ال يعدو أن يكون حديث نفس، يؤاخذ عليه اإلنسان؟ ال يؤاخذ عليه  اكالم
طق( ما لم ينطق، والنطق هو الكالم، فجعل النطق قسيم للكالم النفسي، جعل النطق )ما لم ين



ليس بكالم؛ ألنه جعل قسيمًا للكالم  -الحديث النفسي-قسيم للكالم النفسي، إذًا الكالم النفسي 
 )ما لم يتكلم(.

 قراءة القرآن باألعجمية وبالمعنى وتفسيره بالرأي:
و قد ندب نفسه لطب العلم ولذا الذي ال يحفظ القرآن وه "وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى"

ويريد ما جاء في فضل العلم والعلماء يخفق؛ ألنه قد يحتاج إلى شيء يستدل له من  الشرعي
وال يستطيع استحضار اآلية، وال يتاح له أن يعبر عنها بالمعنى، كما هو  -عز وجل-كالم هللا 

 شأن الحديث النبوي.
لكن الحافظة  نعم قد يقول طالب علم: أنا حريص على العلم الشرعي، "وتفسيره بالرأي ال تأويله"

ضعيفة، وحاولت، حاولت أن أقرأ القرآن، أحفظ القرآن ما استطعت، نقول: أجرك على قدر 
أال يحرمك من أجر الحفاظ، إذا  -جل وعال-نصبك، ولك من األجر بقدر ما قصدت، ولعل هللا 

 طلبت ذلك بصدق.
"أهل العناية به قراءًة وتدبرًا  وقد بين ابن القيم المراد بأهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته يقول:

قراًء وعماًل ولو لم يحفظوه" وهذا يفتح آفاق أمام أقوام فاتهم القطار، ما حفظوا وكبرت  اوفهمًا وا 
عندهم السن، وصعب عليهم حفظ القرآن، فعليهم أن يعنوا بقراءته نظرًا ويتدبروه ويراجعوا عليه 

 .-إن شاء هللا تعالى-، ويدخلون في هذا كالم أهل العلم من أجل فهمه وما يعين على ذلك
تفسيره بالرأي  بالرأي ال تأويله"، -يحرم تفسيره-وتفسيره  "وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى،

حرام، وقد جاء النهي الشديد عن القول بالقرآن بغير علم، التفسير تفسير القرآن بمجرد الرأي 
ولم تراجع  اكلمة في القرآن أول مرة أو تسمعها سماعالفرق بينهما أن تأتي إلى  "ال تأويله"حرام، 

عليها شيء، وليست من الكلمات المتداولة التي يعرفها الناس كلهم فتقول: معناها كذا برأيك، 
)أغطش( تأتي تقول معنى: أغطش كذا برأيك من غير مراجعة لكتب أهل العلم الذين تلقوا 

، فإذا كان لم -عليه الصالة والسالم-ألمة التفسير عن النبي وعن صحابته، وعن سلف هذه ا
يكن لك سلف في معنى هذه الكلمة، هجمت عليها من غير سابقة علم فقلت: معناها كذا، هذا 

؟ تفسير بالرأي، لكن إذا طالعت عليها كالم أهل العلم ووجدت فيها اختالف بينهم ورجحت ماذا
ن قرنت ذلك أحد هذه المعاني، نعم، رجحت أحد هذه المعاني المحتمل ة، نعم، هذا تأويل، وا 

قد نصب نفسه  -جل وعال-بحرف الترجي كان أحوط، لماذا؟ ألن من يتصدى لتفسير كالم هللا 
من هذه الكلمة أو من  -جل وعال-، فإذا كان يعين ما يريده هللا -جل وعال-لتعيين مراد هللا 

( سورة 169]) َلى ّللا ِ َما اَل َتْعَلُموَن{}َوَأن َتُقوُلوْا عَ هذه اآلية أو من هذه الجملة بغير علم، 
البقرة[ األمر عظيم، لكن إذا نظرت في أقوال أهل العلم الموثوقين ووازنت بين أقوالهم ووجدت 

 بينهم خالف وترجح لديك أحد هذه األقوال، وقلت: لعل المراد كذا، برئت من العهدة.



: لعل المراد كذا؟ نقول: األمر إذا لم تجزم قد يقول قائل: لماذا ال أقول في أغطش وأنا لم أرجع
من هذه اآلية أو من هذه الكلمة وجئت بحرف الترجي، وأنت  -جل وعال-بأن هذا هو مراد هللا 

في مجال بحث ولست عند عوام، بل عند طالب علم، تبحثون لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، 
سبعين األلف، الصحابة قالوا: لعلهم كذا، لما ذكر ال -عليه الصالة والسالم-ال مانع، النبي 

لعلهم كذا، لعلهم كذا، فخرج إليهم ولم يثرب عليهم، هو ما فيهم وال واحد أصاب، وال ثرَّب عليهم، 
لماذا؟ ألنهم جاءوا بحرف الترجي، فإذا قلت: لعل المراد كذا من غير إصرار، فالذي يظهر أن 

ول على هللا بال علم، وهذا يدخل في حيز الكذب األمر فيه سعة، لكن اإلشكال في الجزم والق
 ؛ ألنك قولته ما لم يقل، حملت كالمه ما ال يحتمل.-جل وعال-على هللا 

طيب نقف هنا؛ ألن الموضوع اآلتي المكي والمدني قد يحتاج إلى طول، واألسئلة كثيرة، ونأخذ 
 منها ما يتيسر.

.. 
أيها اإلخوة يأمل من فضيلة الشيخ يعني أن يعيد نقف هنا المتداد الوقت، وكثير من األسئلة 

بعض النقاط في الشرح ونعتذر لهذا عن فضيلة الشيخ؛ ألن اإلعادة تذهب بالوقت، وتضيع 
علينا بعض األسئلة، ثم إن المحاضرة كبقية الدورة كلها مسجل ومحفوظ في أشرطة، فإن شاء 

ونرجئ األسئلة إلى الغد، ونسأل هللا هللا بعد أسبوع تكون موجودة في محلها من التسجيالت، 
أن يضاعف مثوبة شيخنا، ويجزيه عنا الجزاء األوفى، ونشكر لكم حضوركم،  -جل وعال-

ونسأل هللا أن يثيبكم، وأن يجعل عملكم خالصًا لوجه هللا الكريم، وصلى هللا وسلم وبارك على 
 عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أما بعد: فنحيي فضيلة شيخنا في هذه الليلة الثانية من درسه المبارك في شرح رسالة أصول 

 التفسير المستلة من كتاب الحافظ السيوطي )النقاية( نقرأ يا شيخ.
 نريد أن ننبه إلى أن الطلب ملح إلى إكمال الكتاب، نعم. فقط

 طيب جزاكم هللا خيرًا.
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
  أجمعين.

ا يترتب عليه االختصار الشديد في الطلب من كثير من اإلخوة ملح على أن نكمل الكتاب، وهذ
فائدة يناسب ذكرها،  تإذا دعت الحاجة إلى ذلك ووجد ،الشرح، وعدم االستطراد إال عند الحاجة

ال فاألصل هو االختصار لكي نجمل الكالم، وننهي الكتاب، ويكون دراسة هذا الكتاب  وا 
ة هذا الكتاب، منظومة منظوم -للمنظومة–، يصدر-إن شاء هللا تعالى-كالتوطئة لشرح موسع 

التفسير، للحاجة الماسة إليها، فأنا قلت: إن مثل هذا الكتاب يكون كالتوطئة لحفظ المنظومة 
موسع على هذه المنظومة يجمع ما يحتاجه  -بإذن هللا-وقراءة شروحها، ويكون هناك شرح 

 .-إن شاء هللا-، بقدر المستطاع -إن شاء هللا تعالى-طالب العلم في هذا الفن 
 أنواع القرآن: 

 سم.
 بسم هللا، والحمد هلل، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله، أما بعد:

 : -رحمه هللا تعالى-فقال الحافظ جالل الدين السيوطي 
األنواع: منها ما يرجع إلى النزول، وهو اثنا عشر نوعًا: األول والثاني: المكي والمدني، 

نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثالث تليها، واألنفال األصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي، وما 
 وبراءة والرعد والحج النور، واألحزاب والقتال، وتاليها والحديد... 

 كذا تاليها؟ 
 نعم. 

 .انأو تالياها؟ ها؟ سورت
 سم.

 نقول؟ تالياها؟  ماذاسورتان، الفتح والحجرات؟ 



 .تراه ذيال
 هما اثنتان. 

 يعني يصلح تالياها بـالنوع، تالياها اثنان. 
ندري أنه بواحدة أو ثالث أو خمس أو أكثر،  الينحصر،  الينحصر، إذا قلنا: بالنوع  التاليها 

 هما اثنتان.
 نعدلها تالياها؟

 . نعم
طيب: "وتالياها والحديد والتحريم، وما بينهما، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، 

: والرحمن واإلنسان، واإلخالص والفاتحة من المدني، وثالثها: نزلت مرتين، وقيل: النساء قيل
 والرعد والحج والحديد، والصف والتغابن، والقيامة والمعوذتان مكيات، وهللا أعلم.

في بيان األنواع، وهذا شروع منه في بيان األنواع الخمسة  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
"منها ما يرجع إلى : -رحمه هللا تعالى-ي أشار إليها إجمااًل أخذ يفصلها، فقال والخمسين الت

يعني فيما يتعلق بوقته وزمانه وكيفيته، إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالنزول،  النزول"
، يعني األول: "منها ما يرجع إلى النزول، وهو اثنا عشر نوعًا: األول والثاني: المكي والمدني"

، والثاني: المدني، ضابط المكي على ما رجحه المؤلف وهو الراجح: ما نزل قبل الهجرة، المكي
والمدني: ما نزل بعد الهجرة، الحد الفاصل بين المكي والمدني الهجرة، فما نزل قبلها مكي، ولو 
كان نزوله خارج مكة، وما نزل بعد الهجرة مدني ولو نزل بمكة، ومن أهل العلم من يرى أن 

ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة ولو كان..، وال يمكن أن يقال  المكي
؟ لتتم المقابلة، ال يمكن أن تتم المقابلة هنا، إذا قلنا: إن المكي على القول الثاني، ما نزل ماذا

لة، نعم، بمكة ولو كان بعد الهجرة، فالمدني ما نزل بالمدينة حسب، ال نستطيع أن نتم المقاب
وعلى هذا نثبت الواسطة أن هناك ما ليس بمكي وما ليس بمدني، هناك قرآن ليس بمكي وال 
مدني، وهو ما نزل خارج مكة وخارج المدينة، فنثبت الواسطة، ولذا المرجح عند أهل العلم؛ ألنه 

أقرب  "وهو"ينضبط أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وما نزل بعد الهجرة يكون من المدني، 
"وهو البقرة وثالث المذكورين المدني، الضمير هو يعود إلى المدني؛ ألنه أقرب المذكورين، 

 ،واألحزاب ،والنور ،والحج ،والرعد ،وبراءة ،واألنفال ،، البقرة، آل عمران، النساء، المائدةتليها"
، الحديد، ما بينهما""والحديد والتحريم و الفتح والحجرات  "وتاليها"؟ محمد، ماذاهي  تيوالقتال ال

"والقيامة المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطالق، التحريم، 
، يكون المجموع كم؟ تسعًا وعشرين، يكون المجموع تسعًا والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان"

 وعشرين سورة، والباقي؟ مكي، كم يكون الباقي؟ خمسة وثمانين؟ كم؟ 
 طالب:.......



ال هناك بعض السور و خمسة وثمان ن، كلها مكية، وهذا على القول الراجح في الطرفين، وا 
: -يعني هذا قول مرجوح- "قيلمختلف فيها هل هي من المكي أو من المدني؟ ولذا قال: 

ال فهي مكية على القول الراجح، من األدلة على والرحمن" ، تكون مدنية على هذا القول، وا 
عليه الصالة -على الصحابة قال  -عليه الصالة والسالم-رها مكية: لما قرأها النبي اعتبا

عليهم كان موقفهم أفضل؛ ألنه  -عليه الصالة والسالم-الجن نعم، موقفهم لما قرأها  -والسالم
َباِن{كلما قال:  ُكَما ُتَكذِ  ( سورة الرحمن[؟ قالوا: وال بشيء من آالئك ونعمك 13]) }َفِبَأيِ  آاَلء َربِ 

 -عليه الصالة والسالم-ربنا نكذب، فينبغي أن يقال مثل هذا ال سيما خارج الصالة، ولقاؤه 
بالجن إنما كان بمكة، واإلنسان واإلخالص قيل: اإلنسان مدنية، واألصح أنها مكية، واإلخالص 

ر في سبب نزولها أن قريشًا قالوا: انسب لنا ربك، فنزلت قيل: مدنية، واألصح أنها مكية، ويذك
ال فهي على القول الراجح  سورة اإلخالص، والفاتحة من المدني، قيل: الفاتحة من المدني وا 

 مكية.
رابع األقوال بالنسبة للفاتحة  "ورابعها"ثالث األقوال بالنسبة للفاتحة: أنها نزلت مرتين،  "وثالثها"

 صف بمكة، ونصف بالمدينة.أنها نزلت نصفين، ن
ثالثها: يعني من شدة االختصار يقعون في مثل هذا اللبس، القارئ هل يفهم أن ثالثها نزلت 

؟ نعم، ثالثها احتمال ثالث السور نعم التي ذكرت، التي هي سورة ماذامرتين؟ ثالثها؟ ثالث 
يخ يعرف الخالف اإلخالص احتمال هذا، نعم، لكن من شدة االختصار يسلكون مثل هذا، والش

في األصل هل هي )إّن( أو )أّن(؟ في بعض المختصرات يسوق الخالف بهذه الطريقة: إّن وأّن 
 والثالث وأصالن، نعم؟

 صحيح.
من شدة االختصار، وهذا بقدر ما فيه من صعوبة األسلوب إال أنه يربي طالب علم، يعني مثل 

فهموا مثل هذه االصطالحات يسهل عليهم  هذا يسلك عند أهل العلم وال يعاب عليهم؛ ألنهم إذا
 فهم الكالم الواضح.

ثالثها: يعني ثالث األقوال في سورة الفاتحة أنها نزلت مرتين، وهذا القول يسلكه بعض أهل العلم 
صيانة لما ورد، أو صيانة للرواة؛ لئال يحكم على بعضهم بالوهم، يعني إذا جاءت قصة بسياقين 

ف من بعض الرواة، بعضهم يجبن أن يقول: وهم فالن، أو رواية فالن مثاًل ولو كان هذا االختال
أرجح، ال سيما إذا كانت الرواية الثانية في الصحيح، فيقول: تعددت القصة، على سبيل المثال 

، المقرر عند أهل العلم -عليه الصالة والسالم-قصة الكسوف، كسوف الشمس في عهد النبي 
، لكن لما تعددت -عليه الصالة والسالم-إبراهيم ابن النبي أنها كسفت مرة واحدة يوم مات 

الصفة الذي في الصحيحين: أنه صالها بركوعين، ركعتين كل ركعة فيها ركوعان، وجاءت في 
بعض الروايات عند مسلم: أنه صالها بثالث ركوعات وأربعة، وعند غيره بخمسة ركوعات، 



تبعًا لهذا االختالف الذي وقع من الرواة،  فقالوا: تعدد القصة، كسفت الشمس أكثر من مرة،
وصيانة الصحيح أمر مطلوب، لكن في مثل هذا المحفوظ عند أهل السير قاطبة أن الشمس لم 

يرد هذا القول بشيء من السخرية بأصحابه  -رحمه هللا-تكسف إال مرة واحدة، ولذا شيخ اإلسالم 
براهيم ابن النبي ، يقول: "الشمس لم تكسف إال مرة -رحمه هللا تعالى- عليه الصالة -واحدة، وا 

لم يمت إال مرة واحدة" نعم، نعم صيانة الصحيح أمر مطلوب، لكن عند تعذر الجمع،  -والسالم
تعذر الجمع مشكل، ال بد أن يحكم..، وليسوا بمعصومين، الرواة ليسوا بمعصومين، يحصل 

لوهم من بعض الصحابة، إحنا الوهم، يحصل الخطأ، ومن يعروا من الخطأ والنسيان، وحصل ا
ال ندعي العصمة ألحد، فهنا يقولون: نزلت مرتين، صيانة لما ورد هذا وهذا، لكن مثل هذا..، ما 
ورد أنها نزلت في المدينة موقوف ليس بمرفوع، نعم، موقوف، فهذا على حد....، موقوف أيضًا 

 على تابعي، على مجاهد، فهذا على حد علمه، هذا اجتهاد منه.
، القول األول خالف ما سيق قبل سيقت السور المدنية، وقيل: أن هذه السور قيل: النساء""و 

"وقيل: أيضًا مدنية، وهنا قيل: النساء، وقد سيقت في المدني لتكون هنا في القول الثاني مكية، 
 "، الخالف موجودالنساء، والرعد والحج والحديد، والصف والتغابن، والقيامة والمعوذتان مكيات

بين أهل العلم، لكن هل يترتب على معرفة المكي و المدني فائدة، أو ال فائدة منها إال مجرد 
ليكون هذا من النفل؟ من نفل العلم،  -عز وجل-اإللمام والمعرفة بجميع ما يدور حول كتاب هللا 

المكية  ومن ملحه ال من متينه؟ نقول: ال، هذا من متين العلم، طالب العلم ال بد أن يعرف السور
ذا وجد آية مدنية في سورة مكية على طالب العلم أن يعرفها؛ ألنه يترتب  من السور المدنية، وا 

 عليه معرفة المتقدم من المتأخر، الناسخ من المنسوخ، هذا مهم جدًا.
النوع الثالث والرابع: وهو متعلق بالنزول: الحضري والسفري، يعني ما نزل في الحضر في حال 

 سفري: ما نزل في حال السفر.اإلقامة، وال
لماذا؟ ألن اإلقامة هي األصل، اإلقامة هي األصل،  "األول كثير": -رحمه هللا تعالى-يقول 

وهو -"والثاني السفر طارئ خالف األصل، فاألول الذي هو الحضري كثير ولذا ال يمثل له، 
عليه الصالة -النبي سورة الفتح، وقد نزلت بين مكة والمدينة منصرف  سورة الفتح" -السفري 
من الحديبية، ولذا يجزم أهل العلم أن الصلح هو الفتح، نعم، الصلح هو الفتح؛ ألنه  -والسالم

ن قال بعضهم: إن مقدمات الفتح فتح، والصلح  ترتب عليه مكاسب عظيمة للدين، فهو فتح وا 
 مقدمة للفتح.

، والقصة ذات الجيش أو البيداء""والتيمم في المائدة ب، يعني السفري، "والثاني: سورة الفتح"
كما في الصحيح، ليسوا  -عليه الصالة والسالم-معروفة حينما فقدت عائشة العقد، حبست النبي 

في طلب هذا العقد، ثم  -عليه الصالة والسالم-على ماء، وليس معهم ماء، وبعث النبي 
 نزلت... 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2مقدمة التفسير للسيوطي )

]النوع الخامس والسادس: النهاري والليلي، والنوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي، والنوع شرح 
 التاسع: الفراشي، والنوع العاشر: أسباب النزول...[

 
، والقصة "والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء"، يعني السفري، "والثاني: سورة الفتح"

كما في الصحيح، ليسوا  -عليه الصالة والسالم-بست النبي معروفة حينما فقدت عائشة العقد، ح
في طلب هذا العقد ثم نزلت،  -عليه الصالة والسالم-على ماء، وليس معهم ماء، وبعث النبي 

 آية التيمم، حتى قال أسيد بن حضير: "ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر".
، نزلت هذه اآلية بمنى، وهي من بمنى"( سورة البقرة[ 281]) ّللا ِ{}َواتَُّقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى "

 في حجة الوداع. -إن شاء هللا تعالى-آخر ما نزل إن لم تكن اآلخر، على الخالف اآلتي 
ُسوُل{" ، يعني آخر سورة البقرة نزل يوم الفتح، هذا قاله إلى آخرها"( سورة البقرة[ 285]) }آَمَن الرَّ

ن لم يقف على ما يؤديه من الخبر.المؤلف تبعًا لجال  ل الدين البلقيني، وا 
، ببدر"( سورة الحـج[ 19])}َهَذاِن َخْصَماِن{، و( سورة األنفال[1])}َيْسَأُلوَنَك َعِن اأَلنَفاِل{"

}َهَذاِن في غنائم بدر كما هو معروف، نزلت في بدر، وبدر حال سفر، و }َيْسَأُلوَنَك َعِن اأَلنَفاِل{
 أيضًا في المبارزة التي حصلت يوم بدر أيضًا.َخْصَماِن{ 

، وهذا في الحديث الصحيح لما قال نزلت بعرفات"( سورة المائدة[ 3])}اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{"و
اليهودي: "لو علينا نزلت معاشر اليهود، لو علينا نزلت هذه اآلية معاشر اليهود التخذنا ذلك 

: "وهللا إني ألعلم الزمان والمكان نزلت بعرفة وهو -رضي هللا عنه-يوم عيدًا"، فقال عمر ال
ن كان العيد عيد الحج الذي  عيد"، والخالف في تسميته عيد يعني معروف عند أهل العلم، وا 

 يليه. 
ْن َعاَقْبُتْم{" ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبمِ ، بأحد"( سورة النحل[ 126])}َواِ  ْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه َوَلِئن َصَبْرُتْم }َواِ 

اِبريَن{ ( سورة النحل[ يعني مماثلة، مماثلة في القتل، وليس مثلة، وذلكم 126])َلُهَو َخْيٌر لِ لصَّ
 التمثيل بعمه حمزة. -عليه الصالة والسالم-بأحد لما رأى التمثيل، لما رأى النبي 

 النهاري والليلي:
، يعني ما نزل بالنهار وما نزل لخامس والسادس: النهاري والليلي""النوع الذي يليه وهو ا

ألنه في  "والثاني قليل"؛ ألن النهار هو وقت اليقظة، هو وقت اليقظة، "األول كثير"بالليل، يقول: 
الغالب وقت النوم، عكس ما عليه الناس اليوم، انتشار الناس في الليل، وسكونهم وراحتهم في 

 النهار.



ي هو النهاري ما نزل بالنهار كثير؛ ألنه وقت اليقظة واالنتشار، والليلي قليل، لكن له فاألول الذ
أمثلة كثيرة، يعني كثير كثرة نسبية، إيش معنى كثرة نسبية؟ له أمثلة كثيرة لكنها أقل بكثير من 
األول، له أمثلة، يعني لو صار له عشرة أمثلة مثاًل عشرين مثال صارت كثيرة، لكن بالنسبة 

 لعدد آي القرآن قليلة، وسور القرآن قليلة،
فقرأ:  ))لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب علي مما طلعت عليه الشمس((، "منها سورة الفتح"

، آية القبلة آية التحويل، حيث صلى "وآية القبلة"( سورة الفتح[ 1])}ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُِّبيًنا{
صالة الصبح، على خالف بين أهل العلم في الصالة التي  -عليه الصالة والسالم-النبي 

}َقْد َنَرى يعني وجه،  ))أنزل علي الليلة قرآن((صالها أول صالة صالها إلى الكعبة، لكنه قال: 
َماء َفَلُنَولِ َينََّك قِ  ( سورة 144]) ْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ

 .-عليه الصالة والسالم-البقرة[ فنزلت عليه لياًل 
َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن{"وآية القبلة، و ( سورة األحزاب[ 59]) }َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِ 

َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن{}َيا أَ ، اآلية" ( سورة األحزاب[ لما خرجت 59]) يَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِ 
على نساء النبي  -رضي هللا عنه-سودة تقضي حاجتها، متحجبة حجابًا كاماًل، لكن غيرة عمر 

الكالم، فعرض  جعله يقول: "قد عرفناك يا سودة" هي تضايقت من هذا -عليه الصالة والسالم-
فأنزلت هذه اآلية، آية الحجاب، وأخذ كونها نزلت لياًل  -عليه الصالة والسالم-ذلك على النبي 

من كون النساء في ذلك الوقت ال يخرجن لقضاء الحاجة إال لياًل، كما في حديث عائشة، يعني 
عن في الشوارع أخذ كونها نزلت لياًل من هذا، يعني ال يعرف أن النساء يخرجن بالنهار يتسك

يابًا بين..، يختلطن بالرجال، ويضطررن الرجال أحيانًا إلى لزوم أصول الحيطان ولهن  ذهابًا وا 
ال  أوساط الطرق، ال، جاء النهي عن ذلك، فللمرأة حافت الطريق إذا اضطرت إلى الخروج، وا 

{فاألصل:   خفاء، في الظالم لقضاء ( سورة األحزاب[ هنا يخرجن في ال33]) }َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ
 الحاجة، والبيوت ليس فيها كنوف، هذه ضرورة.

}َوَعَلى الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ، الثالثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، "وآية الثالثة الذين خلفوا في براءة"
لى آخرها، وقصتهم ( سورة التوبة[ إ118]) ُخلِ ُفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت{

معروفة في الصحيح، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيع، وهالل بن أمية، نزلت توبتهم في 
بذلك في صالة الصبح، فهذا من  -عليه الصالة والسالم-الثلث األخير من الليل، وبشرهم النبي 

 الليلي.
 الصيفي والشتائي:

الصيفي، واقتصروا من فصول  كآية الكاللة""والنوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي: األول 
السنة على هذين مع أن الفصول أربعة، الفصول أربعة: الصيف والخريف والشتاء والربيع، أو 
العكس الصيف والربيع والشتاء والخريف، هي أربعة على كل حال، فاقتصروا منها على هذين 



له، أو ألنه لم يرد أن هذه نزلت في إما ألن كل واحد من االثنين اآلخرين الحق وتابع للذي قب
 -عليه الصالة والسالم-الربيع وهذه نزلت في الخريف، بينما في الصيفي آية الكاللة قال النبي 

}َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل  وهي التي في آخر سورة النساء،))أال تكفيك آية الصيف؟(( لعمر بن الخطاب: 
ُ ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة{  ( سورة النساء[.176]) ّللا 

أنها لما  -رضي هللا عنها-، ذكرت عائشة "والثاني: الشتائي كاآليات العشر في براءة عائشة"
ن نازع  نزلت اآليات العشر في براءتها أنه يتحدر منه العرق مثل الجمان، في يوم شاٍت، وا 

نما تشرح بعضهم، نازع بعضهم أن تكون هذه..، هذا الحديث نص في كونها نزلت في الشتاء،  وا 
الواقع أنه إذا نزل عليه الوحي أصابه العرق والرحضاء حتى في اليوم الشاتي، لكن ظاهر النص 

 يدل على أنها نزلت في الشتاء.
يمثل بعضهم بالصيفي والشتائي بآيتي الكاللة، فالتي في أوائل سورة النساء شتائية، والتي في 

 آخرها صيفية.
 الفراشي:

تقدم أنها نزلت في الثلث األخير من الليل،  الفراشي، كآية الثالثة الذين خلفوا""النوع التاسع: 
-، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر؛ ألن النبي -عليه الصالة والسالم-وهو في فراشه 

))لقد أنزلت كما في صحيح مسلم قرأها لما أغفى إغفاءة وهو في المسجد:  -عليه الصالة والسالم
( سورة الكوثر[ إلى 1]) }ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر{ثم تالها، بسم هللا الرحمن الرحيم:  ًا سورة((علي آنف
 آخره.

ن كان االحتمال قائم أنها  ))لقد أنزلت علي آنفًا سورة((،أغفى إغفاءة ثم انتبه استيقظ فقال:  وا 
كوثر في النوم، هذا يخرجه أنزلت عليه قبل النوم، ثم بعد ذلكم عرض عليه ما تضمنته من ال

ن كانت رؤيا األنبياء وحي،  بعض أهل العلم ليخرج من كون بعض الوحي نزل في حال النوم، وا 
 بل يريد أن يطرد أن كل الوحي في حال اليقظة.

بعضهم يقول: ال يلزم أن تكون نزلت عليه السورة في حال النوم، إنما نزلت قبل ذلك، ولما أغفى 
))لقد أنزلت علي عرض عليه الكوثر، فانتبه من نومه وهو يقرأ السورة،  -المعليه الصالة والس-

فال يلزم أن تكون في النوم، وعلى كل حال، رؤيا األنبياء وحي، فال مانع من أن تكون  آنفًا((
 .-عليه الصالة والسالم-نزلت عليه وهو في النوم 

 النوع العاشر: أسباب النزول:
وبعضهم يقول: إن معرفة أسباب النزول قيمتها ال تعادل التعب  ول"،"النوع العاشر: أسباب النز 

ن قيل؛ ألن معرفة  من ورائها، هي مجرد سرد تاريخي لما حصل، وهذا الكالم ليس بصحيح وا 
-، وفي سنة نبيه -عز وجل-السبب تورث العلم بالمسبب، وكم من كالم يستغلق في كتاب هللا 

لناس العادي يستغلق، كم من بيت شعر ال يفهم إال بسببه، ، وفي كالم ا-عليه الصالة والسالم



بطل العجب، أيضًا معرفة السبب وذكر السبب يدل على أن  -كما يقولون -فإذا عرف السبب 
الراوي ضبط ما روى، وهذا في غير القرآن، ومن فوائد معرفة األسباب: قصر عموم اللفظ عليه 

يكاد يذكر أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص عند الحاجة، أهل العلم يطبقون والخالف ال 
السبب، العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، بعضهم ينقل اإلجماع على ذلك، والخالف 

ن لم يكن هو المعتمد، لكنه معروف.   معروف في مذهب مالك، وا 
ألن من فوائد معرفة السبب: إدخال السبب في النص، فال يتطرق إليه إخراج بحال من األحوال؛ 

 دخوله قطعي.
-الفائدة التي أشرنا إليها قبل وهو أنه قد يقصر النص على سببه عند التعارض، فمثاًل في قوله 

( سورة البقرة[ عمومه يدلك على أي جهة اتجهت 115]) }َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه ّللا ِ{: -جل وعال
؟ ألن السبب، السبب احتجنا إليه، وهو أنهم صِل، نعم، عموم، فهل نعمل بهذا العموم؟ نعم لماذا

( 115]) }َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه ّللا ِ{اجتهدوا فصلوا فتبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قوله: 
}َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا سورة البقرة[ يعني بعد التحري واالجتهاد إذا تبين أنك أخطأت صالتك صحيحة، 

ال فاألصل أن استقبال القبلة 115]) ْجُه ّللا ِ{َفَثمَّ وَ  ( سورة البقرة[ لكن بعد االجتهاد والتحري، وا 
شرط لصحة الصالة ال تصح إال بها، هذا األصل، فقصرنا الحكم على سببه، قصرنا النص 
على سببه؛ ألن عموم النص معارض، معارض، عمومه معارض فاحتجنا للتوفيق بين هذه 

ه، ومثال من السنة يوضح المراد: في حديث عمران بن النصوص أن نقصر الحكم على سبب
دل هذا الحديث  ))صِل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب((حصين: 

بعمومه على أن المتستطيع ال تصح صالته إال من قيام، ال تصح صالته إال من قيام، ويشمل 
ركوع والسجود، الطارئة صالة جنازة، صالة جميع الصلوات، الفريضة والنافلة، العادية ذات ال

كسوف، أي صالة ال تصح إال من قيام، هذا بعمومه يتناول جميع الصلوات، لكن عندنا حديث 
ال بد أن نتصرف أمام هذين  ))صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم((آخر: 

تطاعة إال من قيام، النصين؛ ألن هذا بعمومه يشمل جميع أنواع الصالة فال تصح مع االس
فيعم، على النصف من أجر صالة  ))صالة القاعد((والثاني أيضًا بعمومه؛ ألنه مفرد مضاف 

القائم يدل على صحة الصالة جميع الصلوات، لكن األجر نصف أجر، نحتاج إلى سبب لنقصر 
 الحكم على سببه.

ى، فوجدهم يصلون من دخل المسجد والمدينة محمة، فيها حم -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ))صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم((: -عليه الصالة والسالم-قعود، فقال النبي 

أن  -وهو نظير سبب النزول بالنسبة لعلوم القرآن-فتجشم الناس الصالة قيامًا، فسبب الورود 
وال يصلون الفريضة ، -عليه الصالة والسالم-الصالة كانت نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره 

 قبل حضوره.



األمر الثاني: أنها بالنسبة للقادر على القيام نافلة للقادر على القيام، فإذا صلى نافلة هو قادر 
على القيام له من األجر النصف، لكن إن صلى نافلة وهو عاجز عن القيام أجره كامل، إن 

ران، فقصرنا الحديث الثاني صلى فريضة وهو قادر على القيام صالته غير صحيحه لحديث عم
على سببه؛ ألن عمومه معارض بنص آخر، فنحتاج للتوفيق بين النصوص أن ننظر في سبب 

 الورود أو سبب النزول كما هنا، ونسلك قصر النص على سببه لوجود المعارض.
 المصنفات في أسباب النزول:

ورود بالنسبة للحديث، وفيه ، األسباب: هي البواعث للنزول ولل"أسباب النزول، وفيه تصانيف"
، ما روي فيه عن "وما روي فيه عن صحابي فمرفوع"تصانيف كثيرة من قبل أهل العلم، 

صحابي فمرفوع، يعني إذا قال الصحابي: نزلت هذه اآلية في كذا، أو سبب نزولها كذا فحكمه 
ل عليه، فهو طرف فيه، النزو  -عليه الصالة والسالم-حكم الرفع، لماذا؟ ألن النزول النبي 

عليه الصالة -ولو لم يصرح برفعه، فمادام النبي  -عليه الصالة والسالم-ينسب شيئًا إلى النبي 
فهو  -عليه الصالة والسالم-طرف في الموضوع إذًا الصحابي ينسبه إلى النبي  -والسالم

ن رأى بعضهم أنه من قبيل الموقوف حتى يصرح بأن  مرفوع، وقال بهذا جمع من أهل العلم، وا 
هذا هو السبب، وأنه ليس ناتج عن استنباط؛ ألنه أحيانًا قد يستروح الصحابي إلى أن هذا هو 

 السبب، وهو في الحقيقة ناتج عن اجتهاد كما يقول بعضهم.
الحاكم يرى أن تفسير الصحابي، تفسير الصحابي له حكم الرفع، َوَحَمَله..، حمل أهل العلم 

 : -رحمه هللا تعالى-ول الحافظ العراقي كالمه على سبب النزول، ولذا يق
 وعــــــــــــــــدي مــــــــــــــــا فســــــــــــــــره الصــــــــــــــــحابي

 ج              
 رفعـــــــــــًا فمحمـــــــــــول علـــــــــــى األســـــــــــبابِ  

 ج 
 

يورد على حمله على األسباب كونك تجد في اآلية الواحدة أكثر من سبب، وقد يقول الصحابي: 
ذا بحثت في الطرق األخرى وجدت أن اآلية نزلت قبل القصة، فمثاًل في  فنزل قوله تعالى، وا 

}الَِّذيَن : -جل وعال-الصحيح لما استشكل الصحابة الظلم "وأينا لم يظلم نفسه؟" لما نزل قوله 
( سورة األنعام[ بظلم: نكرة في سياق النفي فهي تعم جميع 82]) َمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم{آ

 -نعم هذا المراد-..، فنزل قوله تعالى ))الظلم((أنواع الظلم، استشكلوا، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{فنزل قوله تعالى:  ْرَك ( سورة لقمان[ هذه رواية صحيحة، 13]) }ِإنَّ الشِ  }ِإنَّ الشِ 

}ِإنَّ  :))ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضًا: َلُظْلٌم َعِظيٌم{
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{ للظلم ببعض أفراده، تفسير للظلم  -عليه الصالة والسالم-؟، وهنا تفسير منه الشِ 

ببعض أفراده، وتفسر العام ببعض أفراده ال يقتضي الحصر وال القصر، فاآلية يدخل فيها الشرك 
الظلم به، ويدخل فيها أنواع الظلم األخرى،  -عليه الصالة والسالم-دخواًل أوليًا، لتفسير النبي 



وْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن ُقوٍَّة{فسر القوة بالرمي،  -ليه الصالة والسالمع-النبي  ( سورة 60]) }َوَأِعدُّ
هل يعني هذا أننا ال نستعد إال  ))أال إن القوة الرمي((: -عليه الصالة والسالم-األنفال[ فقال 

العام ببعض أفراده نعم  بالرمي؟ أو نستعد بجميع أنواع ما يعنينا على قتال العدو؟ يعني تفسير
يدل على االهتمام بهذا الفرد والعناية به، لكن ال يعني قصر الحكم عليه، األمثلة كثيرة، يعني 
تفسير المفلس نعم من يأتي بكذا وكذا، نعم المفلس له..، اإلفالس له صور، فهذه ننتبه لها، 

اد، فالذي يهمنا أن الصحابي فتفسير العام ببعض أفراده ال يعني قصر الحكم عليه، وهذا استطر 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{قال: فنزلت فنزل قوله تعالى:  عليه -( سورة لقمان[، مع قوله 13]) }ِإنَّ الشِ 

فدل على أنه قد  ))ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟((في الرواية األخرى:  -الصالة والسالم
حال اجتهاد الصحابي إذا لم يعارض كما هنا يدخله االجتهاد، قد يدخله االجتهاد، لكن على كل 
 هو األصل، ويتجه قول من يقول: له حكم الرفع.

، إن كان بال سند يعني ساقه المفسرون أو في كتب أسباب "فمرفوع، فإن كان بال سند فمنقطع"
النزول بال سند إلى الصحابي، قال ابن عباس: نزل قوله تعالى كذا في كذا، أو قال ابن عمر، 

 "فإن كان بال سند"أو تابعي فمرسل كيف؟ "أو تابعي فمرسل" ال أحد الصحابة فمنقطع، أو ق
يعني  "أو تابعي فمرسل"،، وعلى هذا يكون مردودًا "فمنقطع"يعني يروى عن الصحابي بال سند 

إذا قال التابعي: نزلت هذه اآلية في كذا بسند متصل إلى التابعي فيكون حينئذ مرسل، لماذا؟ 
ترضنا المسألة في سبب نزول، وسبب النزول عندهم ال يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وما ألننا اف

له حكم الرفع إذا روي عن الصحابي بسند متصل مرفوع انتهى اإلشكال، حكمه حكم الرفع، إذا 
روي عنه بسند منقطع فهو أيضًا مرفوع، لكنه يبقى أنه..، له حكم الرفع لكن يبقى أنه منقطع، 

 نقطاع.ويرد لال
إذا قاله التابعي بسند متصل عنه وقاله..، وافترضنا أن سبب النزول ال يقال بالرأي، نعم، فله 
حكم الرفع، لكنه يبقى أنه مرسل لسقوط الواسطة وهو الصحابي، وعلى هذا ال إشكال في العبارة، 

ن أشكلت على كثير ممن تكلم على هذا الفن، لكن يبقى أنها ال إشكال، إذا تصو  رنا أنهم بحثوا وا 
أسباب النزول على أساس أنها ال تدرك بالرأي، ال تدرك بالرأي، نعم، فإن ثبتت عن الصحابي 
بسند متصل صحيح إليه فلها حكم الرفع، وحينئذ تكون مقبولة، لكن إن قاله الصحابي ووري عنه 

ن كان له حكم ا لرفع ما كل مرفوع بإسناد فيه انقطاع، أو بال سند أصاًل فهو مردود لالنقطاع، وا 
مقبول، أيضًا إن كان عن التابعي بسند متصل، نعم، له حكم الرفع، لكن يبقى أنه مرسل لعدم 

 ، -عليه الصالة والسالم-ذكر الصحابي، فيكون التابعي كأنه رفعه إلى النبي 
ـــــــــــــى المشـــــــــــــهورِ   مرفـــــــــــــوع تـــــــــــــابع عل

 جج         
 فمرســـــــــــــــــــــل أو قيـــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــالكبيرِ  
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ن ثبت عن تابعي..، ن نقل عن تابعي بال سند يجتمع فيه اإلرسال واالنقطاع فهو أسوأ من  وا  وا 
، وصح فيه أشياء في أسباب النزول صح كثير، وكتب التفسير ال "وصح فيه أشياء"الذي قبله. 

سيما التي تعنى باآلثار مملوءة من أسباب النزول ومنها الصحيح ومنها الحسن والضعيف، فيها 
ما يتعدد فيه السبب لنازل واحد، وأهل العلم يختلفون في هذا إذا تعدد  المقبول والمردود، فيها

 السبب، وألفت فيه المصنفات المستقلة.
، قصة اإلفك، يعني قصة اإلفك التي "كقصة اإلفك"، يعني كثيرة، "صح فيه أشياء"يقول: 

 حصلت لما فقدت عائشة العقد ونامت وذهبوا وتركوها نعم، فرآها مسطح، نعم. 
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

 نعم، اجهر، اجهر.
 طالب: صفوان.

صفوان نعم، صفوان ابن أمية؛ ألن مسطح وقع في اإلفك، نعم، رآها صفوان، وال هو ابن أمية، 
صفوان بان المعطل نعم، رآها فحملها على جمله، فوقع المنافقون فيما وقعوا فيه من اإلفك، 

ذلك، واهتمت وتأثرت، وتأخر نزول الوحي لشدة البلوى، ليعظم وولغوا فيه، وُغمت عائشة ل
األجر، ويعظم الوزر، ثم نزلت براءتها في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة النور، 

 يفرج الكربات. -جل وعال-والصبر واالعتماد والتوكل على هللا 
يما في مثل الظروف التي نعيشها، قلنا في مناسبات كثيرة: إنه قد تتعرض العفيفة لمثل هذا، ال س

يمكن أن تحضر مناسبة فتصور، واآلالت اآلن تخدم الفساد وأهل الفساد، ُيدبلج على صورتها 
صورة عارية، ثم بعد ذلك يدبلج معها من يزاول الفاحشة معها، وهي بريئة، ثم بعد ذلكم من 

لها مثل ذلك: أن تعتصم باهلل األساليب اإلبليسية الضغط عليها بهذه الصورة، فنقول لمن يحصل 
مما نسب إليها،  -جل وعال-وتتوكل عليه، وال تستجيب بحال من األحوال، وسوف يبرأها هللا 

ال  -عليه الصالة والسالم-هذه عائشة رغم ما قيل وما استفاض وما الكته األلسنة والرسول 
األجر لمن ابتلي، ويعظم  ينتصر لنفسه، فبعد مدة نزلت براءتها من السماء، وطول المدة ليعظم

 الوزر على من ولغ، والمسألة ابتالء، والقصة معروفة في الصحيح.
َف ِبِهَما{السعي  "والسعي" ( سورة البقرة[ واآلية قد يستدل بها من 158]) }َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ

ل: أن عرف في ال يرى وجوب السعي، لكن إذا عرفنا سبب النزول زال اإلشكال، سبب النزو 
جاهليتهم يهلون لألصنام، وقد وضعوا على الصفاء واحد وعلى المروة ثاني، وكانوا يسعون بين 

عليه -الصفاء والمروة لهذين الصنمين، فتأثم الصحابة، تحرجوا أن يسعوا، وقد أمرهم النبي 
( سورة البقرة[ ، 158]) }َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه{: -جل وعال-بالسعي فنزل قوله  -الصالة والسالم



يعني ال إثم، وال..، التحرج هذا ال قيمة له؛ ألنكم مأمورون بهذا، نعم نحن مأمورون بمخالفة 
المشركين، لكن فيما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه أمر توجيه شرعي، إذا جاءنا أمر..، نحن 

اهم لماذا ال نخالفهم مأمورون بمخالفة المشركين، لكن قد يقول قائل: كثير من اليهود يعفون لح
ألننا مأمورون بمخالفتهم؟ نقول: يا أخي جاءك النص باألمر بإعفاء اللحية، فلو أطبق اليهود 

 كلهم والنصارى على إعفاء لحاهم ما خالفناهم؛ ألننا مأمورون بإعفاء هذه الشعيرة.
{}َعَسى َربُُّه إِ والصالة خلف المقام، و -وآية الحجاب-"والسعي وآية الحجاب  ( 5]) ن َطلََّقُكنَّ

رضي هللا -الثالث اآليات من موافقات عمر، فجاء في الصحيح أن عمر  اآلية"، سورة التحريم[
قال: "وافقت ربي في ثالث: في الحجاب، والصالة خلف المقام، وقال: إن نساءك يراهن  -عنه

سائه لما رفعن البر والفاجر فلو حجبتهن، وقال: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقال لن
: "عسى ربه إن طلقكن" ونزلت اآليات الثالث موافقة -عليه الصالة والسالم-أصواتهن عليه 

 لعمر، وموافقات عمر أكثر من الثالث، تبلغ نحو الشعرين، جمعت في مصنف للسيوطي وغيره.
ِم َربِ َك الَِّذي }اْقَرْأ ِباسْ األصح وعليه األكثر أن أول ما نزل:  "النوع الحادي عشر: أول ما نزل"

عليه -( سورة العلق[ أواًل: بداية التنزيل في رمضان، بداية التنزيل في رمضان، والنبي 1]) َخَلَق{
ُبعث على رأس األربعين، ومقتضى ذلك أن تكون بعثته في ربيع، هذه الستة  -الصالة والسالم

عليه -شهر كان النبي األشهر التي من ربيع إلى رمضان، من ربيع إلى رمضان هذه الستة األ
يرى فيها الرؤيا الصالحة، كان الوحي إليه من طريق الرؤيا، ورؤيا األنبياء  -الصالة والسالم

وحي، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح؛ ألنه قد يقول قائل: شهر رمضان الذي 
ؤيا الصادقة، الصالحة، أنزل فيه القرآن، فماذا عن الستة األشهر األولى؟ نقول: إنها هي وقت الر 

))الرؤيا الصالحة جزء من ستة وجاءت بها النصوص، وبهذا يتجه قول من يوجه حديث: 
عاش ثالثًا وعشرين سنة بعد النبوة  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  وأربعين جزاًء من النبوة((

نسبنا الستة  ، والرؤيا ستة أشهر يعني نصف سنة، فإذا-عليه الصالة والسالم-إلى وفاته 
األشهر إلى الثالث والعشرين، تطلع نسبتها واحد على ستة وأربعين، فهي جزء من ستة وأربعين 

 جزاًء.
( سورة العلق[، وهذا قول األكثر، ثم المدثر، وجاء في الصحيح 1])}اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك{األصح أنه 

في الحديث ما يدل على أن أول  عن جابر: "أن أول ما نزل المدثر"، أول ما نزل المدثر، لكن
صلى هللا -( سورة العلق[ سئل جابر: ما أول ما نزل على رسول هللا 1])}اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك{ ما نزل 

ثِ ُر{؟ فقال: -عليه وسلم ))فإذا الملك ( سورة المدثر[ ثم ساق القصة، وفيها: 1]) }َيا َأيَُّها اْلُمدَّ
أن حراء قبل نزول المدثر، وحراء القصة التي نزلت فيها سورة  ومعروف أذاً  الذي جاءني بحراء((

اقرأ، من الزم ذلك أن تكون سورة اقرأ قبل المدثر، ويكون قول جابر: "أن أول ما نزل على النبي 
المدثر" يعني بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، ولذلك في قصة البعثة:  -عليه الصالة والسالم-



األولية أولية نسبية، يعني بالنسبة لما بعد فترة الوحي، وأولية اقرأ باسم "ثم فتر الوحي" فتكون 
ال فحديث جابر في الصحيح، هذا على اإلطالق، أول  ربك أولية مطلقة، وبهذا تتفق النصوص وا 

 ما نزل مطلقًا اقرأ.
}َوْيٌل  المدثر أول ما نزل بالنسبة لما بعد انقطاع..، أو من فترة الوحي، وأول ما نزل بالمدينة

ِفيَن{ ( سورة المطففين[ وقيل: البقرة أول ما نزل بالمدينة، يقابل أول ما نزل آخر ما 1]) لِ ْلُمَطفِ 
 نزل، وهو النوع الثاني عشر، وهو النوع الثاني عشر.

}َواتَُّقوْا "وقيل: آية الربا، وقيل: آخر سورة النساء،  "آية الكاللة"قيل آخر ما نزل، يقول المؤلف: 
 ، يقول عندكم إيش؟( سورة البقرة[ وقيل آخر: براءة، وقيل..281]) َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى ّللا ِ{

 طالب:.......
آخر براءة؟ وقيل: براءة، قيل: آية  سورة النصر في آخر؟ ما نحتاجها سورة النصر حتى إيش

الكاللة، وهي آخر سورة النساء، وهي آية الصيف، التي تقدم ذكرها، وقيل: آية الربا، والمقصود 
( سورة البقرة[ 281]) }َواتَُّقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى ّللا ِ{بها ما جاء في أواخر سورة البقرة، وقيل: 

ول والذي قبله؛ ألن هذه اآلية هي التي تلي آيات الربا فعلها نزلت معها، وال معارضة بين هذا الق
}َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم ( سورة التوبة[ نعم، كمل؟ 128]) }َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل{وقيل: آخر براءة، 

"وقيل: سورة نعم،  ( سورة التوبة[129]) }َفِإن َتَولَّْوْا{( سورة التوبة[ نعم 128]) َحِريٌص َعَلْيُكم{
، وأخبرت بدنو أجله، كما في حديث ابن -عليه الصالة والسالم-وهي التي نعت النبي  النصر"
 -عليه الصالة والسالم-وقيل: براءة آخر ما نزل، النبي  "وقيل: براءة آخر ما نزل"عباس، 

رة، سنة تسع أرسل أبا بكر أن ينذر الكفار في..، قبل حجة الوداع سنة كم؟ سنة تسع من الهج
، فكونه -رضي هللا عن الجميع-من الهجرة، بعثه ببراءة للتبري من المشركين، ثم أردفه بعلي 

بعث بها أبا بكر سنة تسع، ونزل بعدها قرآن كثير آيات وسور، سورة النصر قطعًا بعدها؛ ألنها 
 فيه ما فيه. ، ولذا القول بأن براءة آخر ما نزل-عليه الصالة والسالم-أبانت عن دنو أجله 

انتهينا مما يتعلق بالنزول على هذا الوجه المجمل الذي سمعتموه ويقتضيه الحال وهو طلب 
 إكمال الكتاب.

منها ما يرجع إلى السند، وهذا بحث مستقل ال عالقة له بما قبله، إن رأيتم أن نشرع فيه ال بأس، 
 الرأي نشوف الشيخ؟

 لموجز الوافي.أحسن هللا إليكم وأثابكم على هذا الشرح ا
 اللهم صِل على عبدك ورسولك، خالص.

 -إن شاء هللا-أحسن هللا إليكم، وأثابكم على هذا الشرح، وهذه الفتاوى الموفقة المسددة، ولنا 
أن يحفظه بحفظه، ويكأله برعايته،  -جل وعال-موعد مع فضيلة شيخنا في الغد، نسأل هللا 

 ويثيبه ويجزيه أحسن الجزاء.



خوة الذين هم قريبون من جامعة اإلمام أن يحملوا معهم إخوانهم من الجامعة، وأطلب من اإل
))من كان عنده فضل ظهر : -صلى هللا عليه وسلم-فمن أراد أن يفضل على إخوانه فقد قال 

 ألن حافلة الجامعة اليوم لن تأتي، فأثابكم هللا. فليعد به على من ال ظهر له((
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  أجمعين.
رحمه هللا -ثم شرع المؤلف انتهى كالم المؤلف على ما يتعلق بالنزول بأنواعه االثني عشر، 

ما تثبت به القراءة، ما يرجع إلى السند يعني سند  في بيان ما يرجع إلى السند، ويريد بذلك-تعالى
ثبوت القراءة، هل تثبت القراءة بالضعيف؟ الجواب: ال تثبت إجماعًا، وهل تثبت بخبر الواحد إذا 
صح؟ محل خالف بين أهل العلم طويل، حجة من ًأثبت أنا لو بحثنا في أسانيد هذه القراءات ما 

، ولذا يكتفون بصحة السند، ويتزعم هذا القول ابن الجزري من طريق التواتر اوجدنا جميعها مروي
ثبت به العلم القطعي وهو وطائفة، وأما جمهور أهل العلم فعندهم أن القراءة ال تثبت إال بما ي

"ومنها ما يرجع إلى السند، وهي ستة: المتواتر : -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول المؤلف ر؛ التوات
 .واآلحاد، والشاذ"

ر واآلحاد، والشاذ، المتواتر: ما رواه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى المتوات
أن ينتهي اإلسناد إلى شيء محسوس، هذا األصل في التواتر، فال بد أن تكون القراءة منقولة 

على قول األكثر بهذه القيود: أن يرويها جمع عن مثلهم،  -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
الجمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب، أو أن يحصل منهم اتفاقًا، وأن يسندوا ذلك إلى وهذا 

شيء محسوس، ال يكون ذلك عن طريق معقول، أو استنباط، يسندون ذلك إلى السماع من النبي 
، هذا التواتر ينكره بعض أهل العلم، بل ينكرون تقسم األخبار عمومًا -عليه الصالة والسالم-

نما دخل على علوم النقل، إلى متوا تر وآحاد، ويقولون: إن التواتر هذا ال يعرفه المتقدمون، وا 
ال  علوم القرآن وعلوم السنة من جهة أصحاب األصول، وأرباب األصول تأثروا بعلم الكالم، وا 
فاألصل أن التواتر ال وجود له، مع أن التواتر موجود في كالم أشد الناس عداوة ألهل البدع، في 

، يثبت المتواتر، ويعرف المتواتر بالتعريف الذي -رحمه هللا تعالى-م شيخ اإلسالم ابن تيمية كال
ذكرناه، واعتمده أهل العلم، ويقسمه إلى األقسام المعروفة عند أهل العلم، ويمثل بأمثلتهم، ويثبت 

ما يناسبه  بعض القضايا بالتواتر سواًء كان اللفظي أو المعنوي، فيثبت في كل مؤلف من مؤلفاته
 من األمثلة.

فمثاًل في منهاج السنة يثبت فضائل أبي بكر وعمر بالتواتر المعنوي، وأن ذلك حصل في وقائع 
ن لم تكن مفرداتها كذلك، المقصود أن  وقائع تفيد العلم الضروري القطعيكثيرة، مجموع هذه ال وا 

ين، وخبر االثنين ليس كخبر األخبار متفاوتة عند جميع العقالء، فخبر الواحد ليس كخبر االثن



الثالثة، وخبر الثالثة ليس كخبر المائة فهي متفاوتة، وخبر الثقة الثبت ليس كخبر من دونه 
وهكذا، تختلف األخبار قوة وضعفًا تبعًا الختالف الرواة كمًا وكيفًا، عددًا ووصفًا، فالقراءة ال تثبت 

 بالضعيف اتفاقًا. 
لصحيح: وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير والصحيح الذي توافرت فيه شروط ا

 معل وال شاذ، هذا هو الصحيح عند أهل العلم.
 األول المتصــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــنادِ 
 عــــــــن مثلــــــــه مــــــــن غيــــــــر مــــــــا شــــــــذوذِ 

  

 بنقــــــــــــــــل عــــــــــــــــدل ضــــــــــــــــابط الفــــــــــــــــؤادِ  
 وعلـــــــــــــــــــــــــــة قادحـــــــــــــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــــــــــــوذي

 
ضبطهم، اتصال هذا هو الصحيح، هل تثبت القراءة إذا توافرت هذه الشروط: عدالة الرواة، تمام 

السند، انتفاء الشذوذ والعلة؟ هل تثبت القراءة بهذا؟ قال بذلك جمع من أهل العلم، وممن نصره 
ابن الجزري، وبالغ في الرد على مخالفيه، واألكثر على أن القراءة ال تثبت بهذا، بل ال بد أن 

 تثبت بطريق قطعي ملزم؛ ألن القرآن شأنه عظيم.
في األسانيد التي وردت فيها هذه القراءات بما في ذلك القراءات السبع  قد يقول قائل: لو بحثنا 

أو العشر ال نجد من الطرق ما يكتمل به العدد الذي يطلب للتواتر، قلنا: أواًل: الصحابة أجمعوا 
جماعهم حجة قطعية ملزمة، لم يخالف منهم أحد، هذا من جهة، الوجه  على ما بين الدفتين وا 

ر ال يلزم فيه نقل هذا التعدد، بل من التواتر ما يسمى تواتر الطبقة، بمعنى أن الثاني: أن التوات
-هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين تلقته األمة كافة عن كافة، األمة بكاملها، تلقاه جبريل عن هللا 

عن جبريل، تلقاه الصحابة وهم جمع غفير عن  -عليه الصالة والسالم-ه النبي اقل، ت-عز وجل
، ثم بعدهم التابعون تلقوه، هذا تواتر طبقة بعد طبقة إلى يومنا -عليه الصالة والسالم- النبي

 هذا، والقرآن يروى بهذه الطريقة، وينقل إلينا كما نزل بهذه الطريقة.
ما بين الدفتين ال يجري فيه الخالف، لكن بعض القراءات التي ال توجد في الرسم العثماني وما 

ا يصح سنده كقراءة ابن مسعود: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، "أو اتفق عليه الصحابة مم
فصيام ثالثة أيام متتابعات"، "حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر"، هذه 
قراءات تنقل بأسانيد منها الصحيح ومنها الحسن، ومنها دون ذلك، هل يثبت القرآن بهذه 

 الطريقة؟ ماذا يقول المؤلف؟
، المتواتر عرفناه، واآلحاد: ما اختل فيه شرط من شروط "ستة: المتواتر واآلحاد والشاذ"يقول: 

التواتر، يدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح، لكن اإلجماع قائم على أنه ال يحتج بغير 
 الصحيح، والصحيح فيه خالف كما سمعنا.

التواتر ما نقله السبعة، األصل في ، ما نقله السبعة" -وهو التواتر- "األولوالشاذ: يقول: 
طئهم على الكذب االتواتر: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، تحيل العادة تو 



، والمعروف أن السبعة معروفون: نافع، وابن "األول: ما نقله السبعة"كما أسلفنا، وهنا يقول: 
كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، هؤالء هم السبعة، يعني حصر ما 
تواتر من القراءات بقراءة هؤالء السبعة، والتعريف كما يكون بالحد الجامع المانع يكون أيضًا 

، مفاده أن ما رواه أو ما ما نقله السبعة" -روهو المتوات-"األول بالتقسيم الحاصر، ولذا قال: 
 نقله غير السبعة كالثالثة مثاًل ليس بمتواتر. 

عرفنا أن المتواتر عرفه بما نقله السبعة، لم يعرفه بحده الكاشف الجامع المانع المخرج على 
نما عرفه باألقسام المحصورة، يع ني كأنه طريقة الحدود نعم، بالقيود المعروفة عند أهل العلم، وا 

 -عليه الصالة والسالم-قال: المتواتر ما رواه فالن وفالن وفالن فقط، وبذلك عرف النبي 
اإلسالم بأركانه الخمسة؛ ألنها محصورة، وعرف اإليمان بأركانه الستة، وهذا نوع معروف عند 

 أهل العلم التعريف به.
قيل: "إال ما كان من  -ن الحاجبوهذا قال به اب-ما نقله السبعة لفظًا، ما تداولوه لفظًا، قيل 

قبيل األداء"، يعني كالمد والترقيق والتفخيم، هذا يزعم ابن حاجب أنه ليس بمتواتر لماذا؟ ألنه إذا 
أمكن نقل المقروء نعم ال يمكن نقل صفته، إذا اعتمدنا على النقل فقط في التواتر ونقلنا المقروء 

دنا بين الدفتين المصحف، هذا منقول بالتواتر ما نعم، ال يمكن أن نقرأ صفة هذا المنقول، فعن
معنى هذا؟ التواتر مفيد للعلم الضروري، تقرأ  مابين الدفتين، لكن ما فيه من أحكام التجويد، 

قال هذا الكالم، نعم ألنه نقل إلينا  -سبحانه وتعالى-تفتح أي سورة وأي أية تحلف أن هللا 
لقرآن بطريق التواتر، نعم، والتواتر يفيد العلم الضروري إذًا ال بالتواتر، لكن إذا قلنا: إن أداء هذا ا

يختلف أحد في كيفية األداء، هذا مأخذ من قال: "إال ما كان من قبيل األداء"، يعني لم يتواتر، 
معنى متواتر؟ متواتر يعني ثبت بدليل قطعي، بطريق قطعي ضروري،  مابظاهر؟  أوليسظاهر 

، ما كان من -عز وجل-القرآن يجزم ويحلف أن هذا من هللا  نعم، بمعنى أن أي شخص يفتح
قبيل األداء من مدة وقصر وتفخيم وتحقيق همز وتسهيل، نعم، لو ثبت بطريق قطعي بطريق 

بظاهرة؟ نعم، لكن كون هذا األداء، كون  ليست أوالتواتر ما اختلف العلماء فيه، ظاهرة حجته 
ي الجملة، نعم، أو اتفق على كل قراءة منه جمع تحيل هذا األداء الذي اتفق عليه أهل العلم ف

 العادة تواطئهم على الكذب يفيد التواتر القطعي.
بمعنى أن هذا األداء ثبت بطريق قطعي ولو لم يكن نقاًل إنما كان بالعمل والتوارث، بمعنى أن 

ممن يروي قراءة مثاًل نافع على طريقة معينة، سمعها عن جمع من الصحابة، وسمعها منه جمع 
عنه بنفس األداء، إذًا قراءة نافع ثبتت بطريق التواتر نقاًل وأداًء، وكذلك غيره من القراء السبعة، 
كم من األمة من يقرأ بطريقة نافع مثاًل؟ أال يحصل القطع بعددهم؟ وقل مثل هذا الكالم في ابن 

بمفهوم؟  ليس أووم كثير وأبي عمرو وغيرهم، على الصفة التي تلقوها عن شيوخهم، كالم مفه
معنى هذا؟ معنى هذا أنك تجزم بأن  مااآلن حجة من يقول: إنما كان من قبيل األداء لم يتواتر، 



به، نعم  الكن تؤديه كيفما شئت، لماذا؟ ألن األداء ليس مقطوع -جل وعال-القرآن من عند هللا 
مكن نقله، نعم، بمعنى أنك ي الوالمنقول يمكن نقله بالعدد المطلوب، لكن األداء  وصلنا منقوال

لشيخ اإلسالم ابن تيمية تواطأ الناس على النقل منه  -من باب التنظير -وقفت على كتاب 
، لكن هل أنت تعرف كيف نطق به شيخ اإلسالم؟ -رحمه هللا تعالى-ونسبته إلى شيخ اإلسالم 

قراءة معتبرة وسبعية تدري، حتى نافع هذا الذي له  الومقدار شيخ اإلسالم وترتيله ومده وكذا؟ 
وقطعية قد يقول قائل: أنا ما بلغتني بطريق التواتر، أنا قرأته عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى 
آخره، لكن أنت قرأتها عن شيخ وآخر قرأها عن شيخ، وثالث قرأها عن شيخ، وعاشر ومائة قرأها 

يعنون بالقرآن  ذينالعن شيخ، والمائة قرؤوا عن مئات إلى آخره، هذا تواتر، ومن هنا يقول 
 وعلومه وتجويده وكذا يوجبون التجويد، يوجبون تجويد القرآن. 

................................... 
 

ــــــــــــم  ــــــــــــرآن آث ــــــــــــم يجــــــــــــود الق  ومــــــــــــن ل
 
 

يوجبونه ويؤثمون من لم يجود ويلتزم بالقوانين التي تلقاها الخلف عن السلف في كيفية أداء 
القرآن، الذي يقول: إن األداء غير متواتر وال يمكن نقله كيف ينقل؟ المكتوب يمكن نقله 

ويسمع قراءة نافع، قراءة كذا، ما  يعني ما عندهم آالت، يفتح المسجلوالمسموع ما يمكن نقله، 
دهم آالت يحفظون بها األصوات، فالذين يقولون: أن األداء ما نقل بطريق قطعي، وهو عن

متروك لقدرات الناس، المقصود أنك تؤدي هذه الحروف نعم بطريقة سليمة، تخرجها من 
يلزم، ولذا  المخارجها المعتادة عند العرب، وأما كونك تمد خمس حركات، ست حركات، ال، 

م ممن تبرأ الذمة بتقليدهم يلتزمون بقوانين أو بقواعد التجويد نعم، كبار تجدون من كبار أهل العل
ال لو قلنا: إن األداء ثبت بنفس الطريق التي ثبتت به الحروف لما  كبار من هذا المنطلق، وا 

بظاهر؟ ألن المسألة فيها شيء  ليس أوصار ألحدهم مندوحة، ال بد أن يؤدى كما ُسمع، ظاهر 
 ر من هذا أظن بعضكم مل من تكرار الكالم، نعم.من الخفاء، لكن أكث

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
بمعنى ، انقلي ااآلن ابن الحاجب لما قال: إن األداء لم ينقل بطريق التواتر، يعني إن لم يكن تواتر 

مكن تصويره نعم إال أنه يمكن سماعه، هذا حجة من يوجب التجويد، يقول: ألوف مؤلفة يأنه 
اآلن تقرأ على هيئة واحدة، عن شيوخ يقرؤون على هيئة واحدة، عن شيوخ مئات بل ألوف 
يقرؤون على هيئة واحدة، وهكذا إلى أن نصل اإلمام صاحب القراءة، فأنت إذا قرأت بقراءة نافع 

مددت أربع حركات هل أنت اقتديت بنافع؟ هل أنت تبعت وأنت ست حركات،  ونافع يمد مثالً 



؟ نعم، ال، ما جئت به على الصفة التي تلقاها نافع عن شيوخه وتلقاها عنه تالميذه، واضح انافع
بواضح؟ لكن وجود الخالف بين هؤالء السبعة في كيفية األداء نعم وجود الخالف؛ ألن  ليس أو

يتصور فيه خالف، نعم، السبعة ال يختلفون في أن ما بين الدفتين قرآن، ال القطعي ال يمكن أن 
يختلفون في هذا، لكن كيفية األداء لما يحتمله رسم الكلمة تبعًا للرسم العثماني الذي أجمع عليه 
الصحابة يختلفون فيه، فأداء نافع غير أداء ابن كثير، وأداء ابن كثير غير أداء أبي عمرو وجود 

ختالف يعني لو كان قطعيًا ما ساغ مثل هذا الخالف، لو كان قطعيًا ملزمًا ما ساغ وجود هذا اال
إخوان ما هو بهذا الكالم يتجه إلى القرآن نفسه، القرآن محفوظ، هذا الخالف بينهم، لكن يا مثل 

نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{ ْكَر َواِ  ْلَنا الذِ  حرف منه كفر، المسألة في  ( سورة الحجر[ من شك9]) }ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
أو  اإخوان، المسألة ليست بالسهلة أن يشكك في القرآن، لكن كيفية األداء هل نمد ستخطيرة يا 
، هذه المسألة يختلف فيها القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر، ووجود مثل اأو نمد ثالث انمد أربع

في كيفية األداء، على أن تؤدي الحرف  هذا الخالف بين هؤالء األئمة يجعل في المسألة مندوحة
 بطريق تبين المعنى.

 قراءة اآلحاد:
، أبو جعفر ويعقوب "والثاني: وهو اآلحاد كقراءة الثالثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف"يقول: 

وخلف وهي المتممة للعشر، وقال بعضهم يرى جمع من أهل العلم أن قراءة الثالثة متممة 
متواترة من قبيل القسم األول، وقراءة الصحابة يعني القراءات للسبعة، فتكون العشر كلها 

المنسوبة للصحابة الثابتة بأسانيد صحيحة، هذه أيضًا داخلة في اآلحاد، قراءة الثالثة كيف قدمها 
 الثالثة متلقاة عن الصحابة؟  المؤلف على قراءة الصحابة؟ وقراءة

 طالب:.......
هم مما ال يوافق الرسم العثماني، إذا وافق الرسم العثماني معنى قراءة الصحابة؟ مقصود مايعني 

دخل في القراءات الثانية، مثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وغيره، نعم، "فاقطعوا أيمانهم"، قراءة 
مروية بطريق صحيح لكنه آحاد، قراءة الثالثة لم تبلغ إلى حد التواتر فهي  االصحابة تكون آحاد

ال  قال جمع من أهل العلم أنها متواترة مثل السبع. في حيز اآلحاد عنده، وا 
وجه الشذوذ؟ وجه الشذوذ لقراءات ما ، "والثالث: وهو الشاذ: ما لم يشتهر من قراءة التابعين"

 ما لم يشتهر منها وجود المخالفة مع ما ثبت بدليل قطعي وهو قراءة السبعة.و التابعين 
؟ المتواتر، طيب، ماذاالذي هو  "وال يقرأ بغير األول" بالمتواتر فقط، "وال ُيقرأ بغير األول"يقول: 

ما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة، الذي جرى عليه هنا نعم أنه ال يثبت ال ُيقرأ به، ال ُيقرأ 
هو ما نقله السبعة، إذًا لو قرأ شخص في الصالة: "فاقطعوا أيمانهما" تصح صالته  وبغير األول 

بطريق صحيح، ولذا يقول أهل العلم: وال تصح الصالة بقراءة تبطل؟ ثابت عن ابن مسعود  أو
إن  "وال يقرأ بغير األول، وُيعمل به إن جرى مجرى التفسير"خارجة عن مصحف عثمان، نعم، 



طيب اآلن الصحابي الذي ثبتت القراءة إليه هو يرويه على أساس أنها  جرى مجرى التفسير،
نحن رددناها على أساس أنها قراءة، ما قبلناها على قراءة أو على أساس أنها تفسير؟ قراءة، و 

أساس أنها قراءة، فإذا لم نقبلها على أساس أنها قراءة نعمل بها على أنها جرت مجرى التفسير؟ 
 يعني يمكن الرد والقبول لشيء واحد؟ يمكن أن يتجه الرد والقبول لشيء واحد؟ كيف؟

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
"فاقطعوا أيمانهما" رددناها، قلنا: ال يقرأ بها، وتبطل الصالة إذا قرأنا بها، إذًا هذا شيء واحد 

وتفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع،  اكيف رددناها؟ يعني لو أثبتناها تفسير 
فهي مرفوعة، نعم، فكيف  -عليه الصالة والسالم-وهو يرويه على أساس أنه يرويه عن النبي 

 نعم؟ "وُيعمل به إن جرى مجرى التفسير"م نقبلها؟ ألنه قال: نردها ث
 طالب:.......

انفكاك الجهة، ُترد على أساس أنها قرآن؛ ألنها لم تثبت في مصحف عثمان، وتقبل لصحة 
 إسنادها إلى الصحابي، وتفسير الصحابي مقبول, ويعمل به إن جرى مجرى التفسير.

بظاهر؟ يعني انفكت الجهة،  ليس أوظاهر  أو أخت من أم"كقراءة ابن مسعود: "وله أخ يقول: "
رددنا هذه القراءة المنسوبة البن مسعود وقد صح سندها إليه، نعم، رددناها على اعتبار أنها 
قرآن، وقبلناها على اعتبار أنها تفسير، وقلنا: إن مثل هذا القبول والرد وهما متعارضان 

ث انفكاك الجهة يمكن أن تقبل باعتبار وترد باعتبار، متناقضان، القبول والرد إال أنه من حي
 بظاهر؟ طيب. ليس أوظاهر 

ال فقوالن"  ال فقوالن"إن جرى مجرى التفسير وا  معنى: "إن جرى مجرى التفسير"؟ "فاقطعوا  ما ،وا 
أيمانهما" كأن ابن مسعود فسر األيدي باأليمان، إن كان مراد ابن مسعود هذا وهو التفسير قبلت؛ 

ن كان مراده على أنها قرآن وسواٌء ألن أ ولى ما يعتمد عليه في تفسير القرآن تفسير الصحابة، وا 
قلنا: أنه قرآن ثبت بسند صحيح، كما هو الشأن في أيمانهما، أو قلنا: إن هذه القراءة الثابتة بسند 

: إنها صحيح دل اإلجماع، إجماع الصحابة على ما بين الدفتين أنها منسوخة، هذه القراءة نقول
ال فقوالن، فإن عارضها خبر مرفوع قدم"منسوخة، ولذلك يقول:  معنى  ما، خبر مرفوع قدم، "وا 

، حديث نبوي يعارض هذه القراءة الثابتة -عليه الصالة والسالم-خبر مرفوع؟ يعني عن النبي 
، -عليه الصالة والسالم-بسند صحيح عن الصحابي وهو يرفعها في الوقت نفسه إلى النبي 

كذا، فقرأ كذا، نعم،  -صلى هللا عليه وسلم-ندنا خبر صحيح إلى ابن مسعود قال رسول هللا فع
، وبسند آخر -عليه الصالة والسالم-بسند صحيح رويت قراءة إلى ابن مسعود إلى النبي 

من قوله، من قوله، وحصل التعارض بين هذا وهذا  -عليه الصالة والسالم-صحيح عن النبي 



لمفترض أن كالهما مرفوع، القراءة مرفوعة، نعم، وهذا الخبر المخالف المعارض ما الذي يقدم؟ ا
مرفوع، لكن القراءة ما الذي جعلها أضعف من الخبر المرفوع؛ ألننا رددناها من وجه، ألسنا 
رددناها من وجه على أنها ليست بقرآن؟ ولذا لو قرأ بها أحد أبطلنا الصالة، فكونها ردت من وجه 

: -رحمه هللا تعالى-المرفوع المقبول من كل وجه أرجح منها، ولذا يقول المؤلف يجعل الخبر 
 ."فإن عارضها خبر مرفوع قدم"

المعلق يقول: "أي ألن المرفوع الصحيح السند أقوى منها" نفترض أنها بنفس السند، قراءة يثبتها 
به الخبر المرفوع  بنفس اإلسناد الذي روي  -عليه الصالة والسالم-صحابي يرفعها إلى النبي 

مما لم يثبت الصحابي أنه قراءة، فنقدم المرفوع من هذه  -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 
الحيثية؛ ألننا إذا رددنا ما ثبت عن الصحابي على أساس أنه قرآن؛ ألن القرآن ال يثبت إال 

عليه -إلى النبي بالتواتر، نعم، هذا الخبر ضعف من هذه الحيثية، فإذا كان هناك خبر مرفوع 
خبر مرفوع مقبول صحيح فإنه يرجح عليه؛  -عليه الصالة والسالم-من قوله  -الصالة والسالم

 ألنه ال خدش فيه.
 شرط القرآن:

به يا ، شرط القرآن صحة السند، ننت"وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"ثم قال: 
إخوان، اآلن ما الذي تقرر عندنا من الخالف فيما يثبت به القرآن؟ الخالف عرفنا أن األكثر 
على أنه ال بد من التواتر، أن يثبت بطريق قطعي ملزم، والقول الثاني وهو الذي نصره ابن 

"وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، الجزري وغيره أنه يكفي فيه الصحة، وهنا قال: 
، كأنه يوافق ابن الجزري في كالمه، اآلن في المقبول والمردود من القراءات نعود إلى ط"والخ

األول وهو ستة المتواتر واآلحاد والشاذ، الصحيح الذي قرر في األخير أنه شرط القرآن هل قبله 
بغير ، وال يقرأ "وال يقرأ بغير األول"في كالمه األخير األول؟ اآلن في كالمه األول ماذا يقول: 
"وشرط القرآن صحة السند، وموافقة األول نعم، يعني اآلحاد ولو صح ما يقرأ به، وهنا قال: 

 ، يعني كالمه األخير يوافق كالمه األول أو في اختالف؟ فيه اختالف.العربية، والخط"
رآن بعد هذا النوع الرابع إذا سمعنا مثل هذا الخالف ال يؤثر علينا من قريب وال من بعيد؛ ألن الق

محفوظ بين الدفتين، أجمع عليه الصحابة، وتلقته األمة الكافة عن الكافة، وقرأته خلفًا عن سلف، 
طبقة عن طبقة، إلى يومنا هذا ما حصل له أدنى تغيير وال تبديل، إذًا وجود مثل هذا الخالف 

صحة  هل يؤثر علينا، أو يشككنا في صحة كتابنا؟ ال يمكن، نعم ال يمكن أن يؤثر علينا في
 كتابنا مهما أثير من ما يثيره األعداء المغرضون.

عقد لها الحاكم في المستدرك بابًا أخرج فيه  "-صلى هللا عليه وسلم-"النوع الرابع: قراءة النبي 
من طرق قرأ: "ملك يوم الدين" مثل: "ملك الناس" بغير ألف، وهذه متواترة، كالقراءة األخرى 

 ؟ القراءة بلفظ: "مالك"؟ماذاالملك" مالك باأللف "مالك"، ومثلها "مالك 



 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
}ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك ، ملك، مثل: ملك الناس، يعني تؤيدننظر لها، لما قلنا: نريد أن  نحنمالك  دع

تان، ( سورة آل عمران[ تؤيد القراءة األخرى: "مالك" وكالهما سبعيتان، يعني متواتر 26]) اْلُمْلِك{
والرسم العثماني يحتملهما والعربية تحتملهما، ومن حيث المعنى لكل واحدة منهما مرجح، وذكرنا 
بعض المرجحات لكل من القراءتين في تفسير سورة الفاتحة، الصراط بالصاد، نعم؟ وتقرأ أيضًا: 

 بالسين وهما متواترتان.
 هملة: "ننشرها" بالراء، وكالهما من السبع.( سورة البقرة[ بالزاي، كالقراءة بالم259]) }ُننِشُزَها{

؟ ُرُهن هذه في آخر وجه من سورة البقرة ماذاَفُرُهن، َفُرُهن مقبوضة، وهي أيضًا من السبع، آية 
ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتًبا َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة{ ( سورة البقرة[، القراءة األخرى 283]) }َواِ 

 َفُرُهن. وهي سبعية:
، -عليه الصالة والسالم-"أن َيُغل"، وهي أيضًا من السبع كقراءة الضم: "ُيَغل"، يعني يكتم عنه 

( سورة آل عمران[ القراءة 161]) }َوَما َكاَن ِلَنِبيٍ  َأن َيُغلَّ{ -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
 األخرى: "ُيَغل".

بالعيِن"، وهي أيضًا في السبع، "أن النفس بالنفِس  "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينُ 
والعيُن بالعيِن" والعين معطوفة على النفس، ولذا القراءة األخرى وهي النصب سبعية أيضًا: 
"والعيَن بالعين والسَن بالسن" وهنا قال: "والعيُن"، طيب من حيث العربية: أن النفس بالنفس 

 يجوز؟ ال أوب إن بالرفع، يجوز والعيُن بالعين، يجوز العطف على منصو 
 طالب:.......
 كذا بال قيد؟ 
 طالب:.......

 كيف؟ 
 طالب:.......
 ال ما ينفع هذا.

 وجــــــــــــائز رفعــــــــــــك معطوفــــــــــــًا علــــــــــــى
 

 منصــــــــــوب )إن( بعــــــــــد أن تســــــــــتكمال 
 
 

نعم إذا استكملت الخبر جاز أن تعطف عليها في الرفع، وحينئذ يكون ما بعد الواو استئناف، 
لكن قبل االستكمال ال بد من أن تنصب، فإذا رأينا مثل هذه القراءة إما أن نقدر ما تستكمل به 



ل: أو نجوز العطف قبل االستكمال ويكون الَحَكم القرآن، يقو  ،إّن خبرها، ونجريه على القواعد
: نخضع القرآن لقواعد البصريين والكوفيين وال نخضع قواعدهم للقرآن؟ -كما يقول بعضهم-لماذا 
 نعم.

 طالب:.......
 إن أردت أن تقدر تقدر ما تستكمل به )إن( الخبر.

"هل تستطيع ربك" نعم، وهي أيضًا من السبع بمعنى: هل تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ 
 ( سورة المائدة[؟112]) ْل َيْسَتِطيُع{}هَ والقراءة المعروفة   

( سورة األنعام[ بسكون السين وفتح التاء، وهي سبعية، قراءة أخرى: "دارست"، 105])}َدَرْسَت{
 ؟ شاذة، نعم.ماذاوهي أيضًا سبعية، وقراءة ثالثة: "َدَرَست" يعني انمحى أثرها، وهي 

ْن َأنُفِسُكْم{ من أنَفِسكم" يعني: من أعظمكم قدرًا، وهي شاذة ( سورة التوبة[ السبعية، "128]) }مِ 
 أيضًا.
 ملك يأخذ كل سفينة صالحة" كل سفينة صالحة، وهذه شاذة. وراءهم"وكان 

( سورة 2]) }ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى{"َسكَرى وما هم بسكرى" من السبع كالقراءة األخرى: 
 الحـج[.

 ( سورة السجدة[.17]) َتْعَلُم َنْفٌس مَّا ُأْخِفَي َلُهم مِ ن ُقرَِّة َأْعُيٍن{}َفاَل "من ُقّرات أعين"، هذه شاذة 
 "والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم"، وذرّياتهم، واتبعتهم، نعم كل هذه قرأ بها.

"رفارف وعباقري"، "رفارف وعباقري" وهي من الشواذ بالجمع بداًل من اإلفراد، هذه يعتني بها 
 ، وذكرها وفيها ما سمعتم. الحاكم في مستدركه

 النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ:
"فاشتهر بحفظ القرآن ، يعني من الصحابة والتابعين "النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ"

من الصحابة: عثمان وعلي وأبي وزيد ابن ثابت وعبد هللا بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو 
ة أنس، ثم بعد ذلك أبو هريرة وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن زيد األنصاري أحد عموم

، ومنهم -عليه الصالة والسالم-، هؤالء اشتهروا بحفظ القرآن منهم من أكمله في عهده السائب"
 من أكمله بعد وفاته.

رضي هللا عنه -معروف في حفظ القرآن، ومعروف بكثرة القراءة، وكان  -رضي هللا عنه-عثمان 
 كما قيل عنه:  -وأرضاه

.................................... 
 

 يقطــــــــــــــع الليــــــــــــــل تســــــــــــــبيحًا وقرآنــــــــــــــاً  
 
 

 يكثر من القراءة حتى قيل: إنه يختم في كل ليلة.



له عناية بالقرآن، ينسب له مصحف، ويقال: مصحف علي، وفي نهايته:  -رضي هللا عنه-علي 
على أن هذا المصحف ال تثبت نسبته إلى "وكتب علي بن أبو طالب"، استدل الحافظ ابن كثير 

علي بهذا اللحن الشنيع، وعلي هو واضع علم العربية، وعربي قح، ال يمكن أن يخطئ مثل هذا 
الخطأ، "كتب علي بن أبو طالب"، وبهذا استدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة نسبة هذا 

كثير كلهم على أنه:  ، مع األسف الذين طبعوا تفسير ابن-رضي هللا عنه-المصحف لعلي 
رضي -"وكتب علي بن أبي طالب" ويذكرون استدراك ابن كثير وتضعيفه للنسبة بهذا، وأن علي 

 يصان عن مثل هذا اللحن الشنيع، ويطبعون: "وكتب علي بن أبي طالب". -هللا عنه
في ويهود خيبر،  -عليه الصالة والسالم-ومثله الوثيقة التي كتبت المزورة كتبت بين النبي 

نهايتها: "وكتب علي بن أبو طالب" واستنكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وطبعوها 
على الصواب، يعني تضييع لموضع الرد اآلن، تضييع للمقصد من اإليراد، وُأبي هو معروف، 

قراءة ))من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ بوزيد بن ثابت كذلك، وعبد هللا بن مسعود: 
وأبو الدرداء عويمر، ومعاذ ابن جبل، وأبو زيد األنصاري، ثم أبو هريرة وعبد هللا  ابن أم عبد((

 .-عليه الصالة والسالم-بن عباس، وعبد هللا بن السائب وهؤالء حفظوه بعد وفاته 
"ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز األعرج، ومجاهد، وسعيد بن جبير، 

مة، وعطاء، والحسن، وعلقة، واألسود، وزر بن حبيش، وعبيدة بن عمرو السلماني، وعكر 
ليهم ترجع السبعة الذين سبق ذكرهم. ومسروق"،  وا 

رحمه -الوقف واالبتداء يقول المؤلف  وهو ستة: الوقف واالبتداء"، "ومنها ما يرجع إلى األداء
بالسكون، طيب، إذا كان ما قبل  ، يوقف على المتحرك"يوقف على المتحرك بالسكون": -هللا

( سورة األنعام[ 105]) }َدَرْسَت{، كيف نقف عليه بالسكون؟ مثل ما تقدم آنفًا: االمتحرك ساكن
"يوقف على ( سورة الكهف[ ولذا يقول: 64]) }َذِلَك َما ُكنَّا َنْبِغ{نجمع بين ساكنين؟ درْسْت؟ 

 .المتحرك بالسكون"
"ويزاد اإلشمام في الضم ما الذي حذف الياء؟ نعم، إتباع الرسم، نعم،  {}َذِلَك َما ُكنَّا َنْبغِ اآلن 

فيه والكسر إن صح العطف على المجرور بغير إعادة الجار "فيه  والروم فيه، والكسر األصليين"
؟ واألرحاِم، قراءة، ماذا( سورة النساء[ 1]) }الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه{وفي الكسر" نقول، أو: والكسر؟ 

 نعم؟
 طالب:.......

 قراءة. نعم
، مثل هذا "وهو اإلشارة إلى الضمة بضم الشفتين بال تصويت"، يقول: "ويزاد اإلشمام في الضم"

ال يمكن أن يتلقى بالكتابة، وهو فرع مما أشرنا إليه وأفضنا فيه في بداية الدرس، وهو تواتر 
 األداء.



معطوف على  "والكسر"ذي تقدم ذكره، أي في الضم ال "فيه"وهو النطق ببعض الحركة  "والروم"
ذا  ن كان األفصح عندهم إعادة الجار، وا  المجرور بـ)في( من غير إعادة الجار، وهو صحيح، وا 

( سورة النساء[ ال نستطيع أن نقول: األفصح بل هو 1]) }َواأَلْرَحاَم{ثبت قراءة الجر في قوله: 
 فصيح.

( 231]) }َواْذُكُروْا ِنْعَمَت ّللا ِ{؟ ماذاومة تاء مثل الهاء المرس "واختلف في الهاء المرسومة تاًء"
 سورة البقرة[ نعم؟

  ( سورة البقرة[218]) }َرْحَمَت{طالب: 
، المقصود أن الهاء التي ترسم تاًء محل خالف بين أهل العلم، هل يوقف عليها تبعًا }َرْحَمَت{

 ألصلها هاء أو يوقف عليها تبعًا لرسمها؟
{ الكسائي على )وي(""ووقف يقول:  ( سورة القصص[ ويكأن، فوقف الكسائي على 82])}َوْيَكَأنَّ
ويك، وهناك الكسائي قال: )وي كأن(، وأبو عمرو وقف على  "وأبو عمرو على الكاف")وي( 

 الكاف قال: "ويك أن هللا". 
لمتعارف "ومال هذا الرسول"، األصل في الكتابة ا "ووقفوا على الم نحو: "ومال هذا الرسول"،

في الرسم، فوقفوا على الالم؛ ألنها فصلت  تقرن بالهاء )لهذا(، لكنها فصلتعليها أن الالم هذه 
 اتباعًا للرسم.

، كل اسم أو فعل "أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي"، يقول: "والنوع الثالث: اإلمالة"
"يائي،  لى ياء، يقول: ، كل مرسوم بال"وكل مرسوم بالياء"بمعنى كيف؟  "وأنى  "إال حتى ولدى وا 

 معنى يائي؟ نعم؟ ما، حمزة والكسائي يميلون كل اسم أو فعل يائي، وعلى وما زكى"
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ؟ماذامثل 
 طالب:.......

 كيف يمال ما ختم بالياء؟ أو باأللف المرسومة ياًء الضحى؟ نعم، سجى؟، نعم؟
 طالب:.......

 كيف؟
المقصود األلف المرسومة ياًء يميلها حمزة والكسائي، وأمال )أنى( بمعنى )كيف(، وكل قلى؟ 

 مرسوم بالياء إال )حتى(، ما أميلت حتى، ولدى، وعلى، وما زكى.
 النوع الرابع: المد: 



، أطولهم ورش وحمزة، أطول "النوع الرابع: المد وهو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة"
بن عامر، والكسائي فأبو عمرو، وال خالف في تمكين المتصل بحرف، "فعاصم فاالمدود، 

 .واختلف في المنفصل"
معنى ثالث ألفات؟ يعني ست حركات،  ماأطولهم ورش وحمزة، األلف يجعلونها ثالث ألفات، 

يعني أربع  "ولهما ألفان"ثالث ألفات يعني ست حركات، ثم عاصم فابن عامر والكسائي، 
 يعني ثالث حركات. له ألف ونصف""وأبو عمرو حركات، 
، وال خالف في تمكين "وال خالف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل"يقول: 

المتصل، يعني المد المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل، وهذه أمور يعني لو شرحت 
اليوم، ما يرجع إلى  ةعشر  ةنماثالصفحة التحتاج إلى وقت طويل، ونحن قررنا أن نصل إلى 

المعاني؛ ألن الكالم فيما يرجع إلى المعاني طويل، ويحتاج إلى شيء من اإليضاح، وهذه 
 الكلمات مخدومة في كتب التجويد.

بدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل وبين  "النوع الخامس: تخفيف الهمزة نقل وا 
سقاط وتسهيل بينها وبين حركتها"  .حرف حركتها وا 

 ؟ نعم؟ماذاتخفيف الهمزة نقل، فتنقل حركتها إلى ما قبلها، مثل 
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 قبلها؟ ذيال ما
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ال، هات همزة واحدة وقبلها حرف وانقل إليها...، نعم؟
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

بدال لها بمد ؤمنون[ تنقل حركة الهمزة إلى الدال: "قَد أفلح"، ( سورة الم1]) }َقْد َأْفَلَح{نعم،  "وا 
بدال لها، تبدل الهمزة بمد من جنس حركة ما قبلها، يعني إذا كان من جنس حركة ما قبلها" ، وا 

ذا كان ما قبلها مفتوح اما قبلها مضموم ذا كان ما قبلها مكسور  اتبدل واو، وا  تبدل  اتبدل ألف، وا 
 ياء.



سقاط"،"أئذا متنا وكنا" "وتسهيل بينها وبين حرف حركتها"، )بير( نعم، )يومنون) تسقط  ، "وا 
 الهمزة بال نقل.

 }مََّناِسَكُكْم{"ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إال في: ، يقول: "النوع السادس: اإلدغام"
أدغم المثلين، وما عدا ( سورة المدثر[" 42])}َما َسَلَكُكْم{و( سورة البقرة[" فأدغم المثلين، "200])

 لم يدغمه. المثلين في غير هذين الموضعين
 عندنا إدغام وفك في كلمة واحدة جاءت مرة باإلدغام ومرة بالفك، يرتد ويرتدد، نعم؟

 طالب.......
 عدمه، نعم يا شيخ؟ أوالفك مع إمكان اإلدغام أولى 

 سم يا شيخ؟
اءت في كالم عادي، جاءت في كلمة أو في الفك مع إمكان اإلدغام يرتد أو يرتدد؟ يعني لو ج

 خطبة هل تفضل يرتد أو يرتدد؟ 
 .بالوجهينفي القرآن جاءت 

ن كان  تفي القرآن ما في شك، أو نقول: األمر على التخيير ما دام جاءتا في أفصح الكالم؟ وا 
 عندهم في البالغة إذا أمكن اإلدغام فالفك مفضول، األجللي؟

 صيح.ال، األجللي مخالف، غير ف
 لماذا؟ نعم

 فيه إال وجه واحد األجل. ليسألنه 
 ؟ هذا فك وهذا إدغام.يمكنلكن ما 

 لكن هناك في )من يرتدد( سبق بجازم، من يرتدد، أما القاعدة هذه ما أدري هل يفضل.....
هو يرتدد، اآلن عندنا الحرفين في حال الفك أولهما مجزوم، وفي حال اإلدغام أولهما مجزوم، 

ال ما يختلف؟يعني   يختلف الوضع وا 
 الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن... 

 صح.
ن وجد من يتعصب للقواعد  -أولهما ساكن في حال اإلدغام، لكن اآلن إخضاع القرآن للقواعد وا 

، نعم، ويحاول ويتعسف في إخضاع القرآن للقواعد نعم، هذا ال شك أنه تعصب ، -أعني النحو
 لقواعد ألفصح الكالم الذي هو القرآن؟ نعم؟ لماذا ال نخضع ا

 صحيح.
نجعل قواعدنا منطلقة من القرآن، ولو ربي الطالب والشيخ من شيوخ العربية لو ربي الطالب 
على هذا وجعلت جميع األمثلة من القرآن، وجعلت القواعد مربوطة بالقرآن تعلم الناس العربية 

ال بد من ربط الطالب  -يعني على ضعفها عندنا-ة والقرآن في آن واحد، ولذا في دروس العربي



ذا أكمل الطالب متنًا من متون العربية المختصرة يجرب يختبر عمله بإعراب الفاتحة  بالقرآن، وا 
مثاًل، نعم، ثم يعرض إعرابه على كتب إعراب القرآن، فإذا طابق الحمد هلل صار أتقن ما شاء 

ينساه، ولذا تميز  الف عليه الشخص بنفسه وصححه هللا، إذا لم يطابق يصحح، والخطأ إذا وق
ن كان مع األسف الشديد ال يعرفه كثير من طالب العلم، صح   ال؟ أوكتاب شذور الذهب وا 

 صحيح.
ألنه ما الكته الدراسات النظامية والناس أولعوا بها، يتميز شذور الذهب في أنه في آخره أعرب 

 قصار السور، نعم، هذه ميزة.
 سم. ا؟نسردها سرد أورأيك؟  ما أو..... نكمل رجع إلى األلفاظ""ومنها ما ي

 .قليالأقول: في األول استرسلتم 
 ، ثبوت القرآن هذا يا شيخ.مهمألنه 

 .ترون  حسب ما
 ثبوت القرآن، مهم جدًا.

يثبت باجتهاد،  ال، يعني "ومنها ما يرجع إلى األلفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل"يقول: 
على آحاد المتعلمين،  الغريب الكلمات التي يخفى معناهانعم، ما يثبت باجتهاد الغريب، والمراد ب

فهذا مرجعه النقل، وحري وجدير بطالب العلم أن يتوقى ويتحرى في هذا الباب، فقد سئل أبو بكر 
قال: "أي سماء تظلني؟ وأي ( سورة عبس[ ف31]) }َوَفاِكَهًة َوَأبًّا{عن األب،  -رضي هللا عنه-

أرض تقلني إذا قلت في كتاب هللا من غير علم؟" وأوساط المتعلمين يسأل عن أصعب كلمة في 
إخوان؛ ألن التفسير بالرأي متوعد يب بدون تردد، هذا مزلة قدم يا يج مالقرآن أو السنة ومع ذلك

وهو يروي  -ة والسالمعليه الصال-عليه، واإلمام أحمد يسأل عن الكلمة في حديث الرسول 
 اسألوا أهل الغريب. لحديث من وجوه وبألفاظ فيتوقف،ا

واألصمعي وهو يحفظ ستة عشر ألف قصيدة من قصائد العرب التي هي ديوان العرب يسأل عن 
، -صلى هللا عليه وسلم-فيقول: "أنا ال أفسر كالم رسول هللا  ))الجار أحق بسقبه((السقب، 

 ب اللزيق" فهذا الباب جدير بالتحري، خليق بالتوقي.ولكن العرب تزعم أن السق
ألفت كتب في غريب القرآن، من أجمعها: المفردات في غريب القرآن، ومنها غريب القرآن البن 
قتيبة وغريب القرآن للهروي، ومن أنفسها على اختصاره غريب القرآن البن ُعزيز السجستاني 

 كتاب مختصر صغير، هذا الكتاب متعوب عليه.
لكنها عربت، يعني تداولها العرب  ايعني الكلمات التي أصلها ليس عربي ب"رَّ عَ "المُ الثاني: 

}َكَطيِ  ، نعم، والسجل "كالمشكاة والكفل واألواه، والسجيل"وعربوها، إما بلفظها أو بتغيير يسير 
ِجلِ {  ( سورة األنبياء[ أو السجيل؟104]) السِ 
 السجيل.



 أيهما؟
 سجيل هنا سجيل.

ِجلِ  ل: السجيل فارسي والقسطاس رومي؟ طيب، السجيل يقو  َماء َكَطيِ  السِ  }َيْوَم َنْطِوي السَّ
 ( سورة األنبياء[ لعله يأتي هذا.104]) ِلْلُكُتِب{

، يعني يوجد كلمات "وجمعت نحو ستين وأنكرها الجمهور، وقالوا: بالتوافق"يقول:  "والقسطاس"
}ِبِلَساٍن ال خالف في كون القرآن نزل بلغة العرب، اختلف فيها هل هي أعجمية أو عربية؟ 

( سورة الشعراء[ وجود مثل هذه الكلمات مع األلوف المؤلفة من كلمات 195]) َعَرِبيٍ  مُِّبيٍن{
 القرآن، هل يخرجه عن كونه عربي؟ نعم؟

 طالب: ال. 
لتي نحو الستين ال نعم، قد توجد الكلمة في قصيدة ويقال: هذه القصيدة بالعربية، هذه الكلمات ا

 ي، يعني معدل كل عشر صفحات كلمة، نعم.اتخرج القرآن عن كونه عرب
 صحيح.

ال يخرجه عن كونه عربيًا، منهم من ينفي ويقول: ال يوجد لفظة  اكل عشر صفحات كلمة، هذ
في القرآن بغير العربية، ومحل الخالف في األلفاظ، أما التراكيب األعجمية فليست موجودة 
إجماعًا، جمل أعجمية ال توجد إجماعًا، أعالم أعجمية موجودة اتفاقًا، الخالف في هذه األلفاظ 

ب، منهم من قال بالتوافق، يعني هذا مما توافقت فيه اللغات، تكلم فيه وال تراكي االتي ليست أعالم
 العرب وتكلم فيه غيرهم على لفظ واحد.

والخالف في المجاز كبير ال يحتمله هذا المقام، وأنتم تعرفون رأي شيخ اإلسالم  "الثالث: المجاز"
د أن ندخل في هذا وابن القيم وتشديدهم في هذا والشنقيطي وجمع من أهل العلم، وال نري

الموضوع؛ ألن المسألة معروفة فيما ذكرت في مناسبات كثيرة، وجمع من أهل العلم غفير أيضًا 
يرون وجود المجاز في لغة العرب وفي النصوص، ومنهم من ينفيه عن النصوص ويثبته في 

 اللغة، ومنهم من ينفيه مطلقًا، لكن المؤلف أثبته.
 من الكالم ما يدل عليه، أو يفهم ، يعني يحذف"اختصار، حذف"المجاز اختصار حذف، يقول: 

 }َفَأْرِسُلوِن * ُيوُسُف{ "مثل:في الكالم، يقول:  امن السياق، يعني في القصص تجدون طي
طول قال: يوسف، يعني: يا  مباشرة( سورة يوسف[   هو يطلب أن ُيرسل إلى يوسف 45-46])

ال يدل السياق أن هناك كالم؟ "فأرسلوه فذهب يوسف، هو يطلب أن يرسلوه فنادى يوسف، أ
 والتقى بيوسف فقال: يا يوسف" إلى آخره، نعم.

( سورة يوسف[ صبري صبر 18]) }َفَصْبٌر َجِميٌل{، ترك خبر، مثلوا له بقوله تعالى: "ترك خبر"
 جميل، أو فصبر جميل صبري.



نَساَن َلِفي ُخْسٍر{يعني يأتي المفرد ويراد به الجمع  "مفرد ومثنى وجمع عن بعضها"  }ِإنَّ اإلِْ
( سورة العصر[ ويأتي المثنى ويراد به المفرد، والجمع ويراد به المفرد، والمثنى ويراد به 2])

 الجمع، والجمع ويراد به المثنى، عن بعضها، واألمثلة معروفة في المطوالت.
كلمة؟ كأنه لفظ:  بواضح؟ آخر ليسعندك؟ أو  ماذايقول؟  ماذا؟ ماذا؟ لفظ ماذاإيش بعده؟ 
 ، كيف لفظ عاقل لغيره؟ يعني لفظ ما يستعمل للعاقل يستعمل لغيره، نعم."عاقل لغيره"

 طالب:.......
َن النِ َساء َمْثَنى{معروف، فمثاًل:  ( سورة النساء[ ما طاب: أصل 3]) }َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مِ 

ال؟ )ما( لغير العاقل، وجاء هنا التعبير به عن النساء وهن من  أو)ما( لغير العاقل صح 
 }َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن{( سورة فصلت[ 11]) }َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن{العقالء، فيستعمل هنا وهناك، 

 وطائعين: جمع مذكر سالم ال يوصف به إال العاقل، فلما تكلمتا عوملتا معاملة العقالء. 
 التفات، التفات مالك يوم الدين، إياك، األصل؟  وعكسه

 طالب: إياه.
معنى التجريد؟ أن  ماإياه، مالك يوم الدين إياه نعبد، هنا التفات، وقد يقترن مع االلتفات التجريد، 

عليه الصالة -يجرد الشخص من نفسه شخصًا يتحدث عنه، عن سعد قال: "أعطى النبي 
 .اهو الذي تكلم، ما قال: وأنا جالس، فهذا يسمونه تجريدرهطًا وسعد جالس" سعد  -والسالم

ضمار" وهو أهل  ا( سورة يوسف[ تضمر مضاف82]) }اْسَأِل اْلَقْرَيَة{إضمار مثلوا له بقوله:  "وا 
ن كان سؤال القرية ممكن،  القولالقرية، وهذا  يعني تواطئوا عليه في إثبات مجاز الحذف، وا 

ن لم يكن بلسان الحال، بل اعلي سأل القبور ووجد الجو ويمكنها أن تجيب بلسان الحال، و  ب، وا 
 بلسان المقال.

( سورة الشورى[ الكاف هذه يقولون: زائدة، ليس كمثله مع 11]) }َلْيَس َكِمْثِلِه{يمثلون  "وزيادة"
أن زيادتها للتأكيد، فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، وحينئذ ال تكون زائدة، ؛ ألن وجودها هي 

عنى مثل، الكاف كاف التشبيه مثل مثل، نعم، فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، إذا كان بم
 زيد ال يوجد لنظيره مثيل إذًا ال يوجد له مثيل.

( سورة النبأ[ يعني هل التوكيد يدخل في 5-4]) }َكالَّ َسَيْعَلُموَن * ُثمَّ َكالَّ َسَيْعَلُموَن{ "وتكرير"
مال للفظ في غير ما وضع له؟ يدخل في المجاز التكرير؟ التوكيد المجاز؟ نعم، هل هو استع

يدخل في المجاز؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، قد يحتاج المخاطب أن يكرر له الكالم من باب 
 التأكيد.

ْرَناَها ِبِإْسَحَق{تقديم وتأخير  "تقديم وتأخير" ( سورة هود[ فضحكت فبشرناها 71]) }َفَضِحَكْت َفَبشَّ
اق األصل أن الضحك مبني على البشارة، يعني بشرت قبل ثم ضحكت، هذا على قول بأن بإسح



الضحك هو الضحك المعروف، ومنهم من يقول: إن معنى ضحكت حاضت هذا قول معروف 
 عند أهل العلم.

سبب يعني تطلق المباشرة ويراد بها التسبب، كما تقول: بنى األمير، بنى  "تقديم وتأخير وسبب"
( سورة 4]) }ُيَذبِ ُح َأْبَناءُهْم{األمير، يعني أمر وتسبب بالبناء، عمر ها المسجد ذا تسبب، 

 القصص[ هل تولى هو بنفسه تذبيح األبناء أو أمر به؟ تسبب.
 غة.بحث علوم القرآن للمجاز يختلف تمامًا عن البال

 من أي وجه؟
 مثل إدخال التكرير والتقديم والتأخير...

 إيه، ما له وجه.
المشترك: وهو لفظ يحتمل أكثر من معنى، له معنيان فأكثر، ومثل بالقرء،  "الرابع: المشترك"

ولذا اختلف األئمة في  ؛جاء ويراد به الحيضو والقرء يحتمل جاء ويراد به في لغة العرب الطهر، 
( سورة البقرة[ هل هي ثالث حيض أو ثالث أطهار؟ 228]) }َثاَلَثَة ُقُرَوٍء{قوله:  المراد به في

ِفيَن{ويل: كلمة عذاب،  "القرء وويل"وكل له ما يؤيده من لغة العرب،  ( سورة 1]) }َوْيٌل لِ ْلُمَطفِ 
 المطففين[ أو واٍد في جهنم، واٍد في جهنم، في أثر رواه الترمذي عن أبي سعيد.

، التواب: يطلق ويراد به "التواب"طلق ويراد به الشبيه والمثيل، ويطلق ويراد به الضد، ي "الند"
، والتواب -جل وعال-العبد التائب، إذا أكثر من التوبة، ويطلق ويراد به القابل للتوبة، وهو هللا 

د، الرش غي: يطلق ويراد به ما يقابلال "والغي"يطلق على األعلى واألسفل،  "والمولى"من أسمائه، 
يطلق ويراد به  "وراء"( سورة مريم[ و59]) }َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا{ويطلق ويراد به واٍد في جهنم 

( سورة الكهف[ يعني: 79]) }َوَكاَن َوَراءُهم{الخلف كما هو األصل، ويطلق ويراد به أمام 
بل بهما وأدبر" كيف أقبل ، اإلقبال واإلدبار كما في حديث الوضوء: "أق"اإلقبال واإلدبار"أمامهم، 

ن يطلق اإلقبال ويراد به وأدبر؟ أقبل وأدبر مقتضاه أنه بدأ من مؤخر رأسه؛ ألنه أقبل، لك
 ولذا قال في الحديث: "بدأ بمقدم رأسه". ؛اإلدبار

وقد أشرنا إليه  "الماضي"المضارع يطلق ويراد به الحال، ويطلق ويراد به االستقبال،  "المضارع"
سابقًا وهو أنه يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو األصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، 

 يطلق ويراد به إرادته، وهذا تقدم.
ل وجه أنكره جمع اإلنسان والبشر شيء واحد، فهو مترادف، الترادف من ك "الخامس: المترادف"

روق في الكلمات التي ادعي ترادفها، الفروق اللغوية ال بد أن يوجد بعض الف من أهل العلم إذ
ألبي هالل العسكري لو اطلع عليه طالب العلم وهو كتاب مهم في الباب، والشيخ يعرفه معرفة 
جيدة، الفروق ألبي هالل العسكري يجعل اإلنسان يتحسس في كل كلمة، نعم الجلوس والقعود، 

 لقسم بينها فروق دقيقة أبداها أبو هالل.ال بد بينهما فرق، الصنف والنوع، والضرب وا



المقصود أن الترادف أثبته كثير من أهل العلم ونفاه آخرون ال سيما الترادف بالمطابقة، بمعنى 
ن  أن هذه الكلمة ال تزيد عن األخرى، اإلنسان والبشر شيء واحد، الحرج والضيق شيء واحد، وا 

 د، الرجز والرجس والعذاب أيضًا شيء واحد.كان أحدهما أشد من اآلخر، اليم والبحر شيء واح
( سورة 122]) }َأَو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه{وهي تشبيه خال من أداته،  "السادس: االستعارة"

كالميت، فأحياه هللا، كان ميتًا حكمًا؛ ألن الحياة بغير  }َأَو َمن َكاَن َمْيًتا{األنعام[ يعني كالميت، 
حياة القلب بالدين، فالذي لم يمة لها فهي موت في الحقيقة، والحياة إنما هي هدى وبغير دين ال ق

ن كان الحقيقة العرفية أن الموت فقد الروح لكن هذا  يحي قلبه بالدين هذا ميت بالفعل يعني، وا 
 ميت.

 لــــــــيس مــــــــن مــــــــات فاســــــــتراح بميــــــــت
 

 إنمــــــــــــــا الميــــــــــــــت ميــــــــــــــت األحيــــــــــــــاء 
 

 .-جل وعال-فأحياه هللا فمن كان ميتًا فأحييناه يعني كالميت 
( سورة يــس[ نسلخ األصل أن السلخ يكون للجلد، يبان 37]) }َوآَيٌة لَُّهْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النََّهاَر{

 ما كسي به.ال النهار من الليل بسلخ الجلد مالجلد من الحيوان، هذا السلخ، فشبه انفص
هو  ذيألن األول خال من األداة ال لكاف""السابع: التشبيه: ثم شرطه اقتران أداته وهي ا

االستعارة، وهنا التشبيه ال بد أن يقترن باألداة وهي الكاف، وِمْثل وَمَثل وكأن، وأمثلته كثيرة، وهللا 
 أعلم. 

 صلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.و 
التفصيل في هذه العلوم المختلفة التي يجمعها أحسن هللا لفضيلة الشيخ: هذا الشرح وهذا 

 ، واألسئلة كثيرة نأخذ منها سؤالين أو ثالثة.-عز وجل-كتاب هللا 
 اللهم صِل على عبدك ورسولك محمد.

يثيب فضيلة  أن -جل وعال-نعتذر لإلخوة عن بقية األسئلة ونتركها للغد إن تيسر، ونسأل هللا 
شيخنا ويجزيه عنا أحسن الجزاء ويضاعف مثوبته، ويرفع درجته في الدنيا واآلخرة، وأن يثيبكم 

ياكم نصاتكم، وأن يزيدنا وا  علما وعمال، وصلى هللا وسلم على  أنتم لقاء جلوسكم واستماعكم وا 
   نبينا محمد .

 
 
 
 
 



 
 

 الحمد هلل رب العالمين.
: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة باألحكام، وهو -هللا تعالىرحمه -أما بعد: فقال المؤلف 

ُ ِبُكلِ  َشْيٍء أربعة عشر: العام الباقي على عمومه، ومثاله: عزيز، ولم يوجد لذلك إال:  }َوّللا 
  .( سورة النساء[1]) }َخَلَقُكم مِ ن نَّْفٍس َواِحَدٍة{ ( سورة البقرة[282]) َعِليٌم{

الثاني والثالث: العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، األول: كثير، والثاني: قوله 
( سورة آل 173]) }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس{ ( سورة النساء[54]) }َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس{تعالى: 
عقلية، ويجوز أن يراد  والفرق بينهما أن األول حقيقة، والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عمران[

 به واحد بخالف األول.
 الرابع: ما خص بالسنة وهو جائز، وواقع كثيرًا، وسواًء متواترها وآحادها.

( 29]) }َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة{الخامس: ما خص منه السنة هو عزيز، ولم يوجد إال قوله تعالى: 
 ( سورة التوبة[60]) }َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها{ لنحل[( سورة ا80]) }َوِمْن َأْصَواِفَها{  سورة التوبة[

َلَواِت{ ))ما أبين من و ))أمرت أن أقاتل الناس((خصت:  ( سورة البقرة[238]) }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ
 والنهي عن الصالة في األوقات المكروهة.))ال يحل الصدقة لغني(( ، وحين ميت((

 بيانه بالسنة، والمبين خالفه.السادس: المجمل ما لم تتضح داللته، و 
 السابع: المؤول ما ترك ظاهره لدليل.

 الثامن: المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد.
 التاسع والعاشر: المطلق والمقيد، وحكمه حمل األول على الثاني ككفارة القتل والظهار.

ه بعده إال آية العدة، الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخ
 والنسخ يكون للحكم والتالوة وألحدهما.

الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى، لم 
 ، وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة.-رضي هللا عنه-يعمل بها غير علي بن أبي طالب 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

يعني منها أي  "ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة باألحكام": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
المعاني  "منها ما يرجع إلىمن المباحث التي تدرس في هذا الفن أعني فن علوم القرآن، 

 يعني ما يتعلق باأللفاظ وتقدم، وهنا ما يتعلق باألحكام.  المتعلقة باألحكام"



، العام ما يتناول فردين فصاعدًا والخاص خالفه، "وهو أربعة عشر: العام الباقي على عمومه"
 ما ال يتناول شيئين فصاعدًا، والعموم في األفراد، واإلطالق اآلتي في األوصاف.

ه ما هو باق على عمومه، ومنه العموم المخصوص، ومنه العموم الذي يراد به العموم هنا من
 الخصوص.

بمعنى أنه لم يخص، لم يدخله أي مخصص، ال شرعي وال  "العام الباقي على عمومه"يقول: 
 عقلي وال أي مخصص من المخصصات التي يذكرها أهل العلم.

ُ  "ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إاليقول:  }َخَلَقُكم  ( سورة البقرة[282]) ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم{}َوّللا 
بكل شيء عليم، بالكليات  -سبحانه وتعالى-هللا "، ( سورة النساء[1]) مِ ن نَّْفٍس َواِحَدٍة{

والجزئيات، ال تخفى عليه خافية، وخلق الناس كلهم من غير استثناء من نفس واحدة من آدم 
 .))كلكم آلدم((

ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم{ لذلك إال"ولم يوجد يقول:  }ّللاَّ َعَلى : -جل وعال-طيب ماذا عن قوله " }َوّللا 
( سورة البقرة[؟ هذا الحصر فيه نظر ظاهر، وفي النصوص من العمومات 20]) ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر{

رحمه هللا -الشرعية ما هو باٍق على عمومه شيء كثير، واستعرض شيخ اإلسالم ابن تيمية 
العمومات التي في سورة الفاتحة مما لم يدخلها أي تخصيص، وفي الورقة األولى من  -عالىت

فأول كلمة في القرآن الحمد  "ومثاله عزيز"سورة البقرة فذكر لذلك أمثلة كثيرة جدًا، أما قوله: 
م فـ)أل( هنا جنسية فجميع المحامد هلل ماذا دخلها من تخصيص؟ أول كلمة في القرآن، فهذا الكال

ال صحة له، وفيه نظر ظاهر، يعني ال يوجد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إال هذان 
الموضعان؟ آيتان فقط لم يدخلهما التخصيص والباقي كله مخصص؟ هذا الكالم ليس بصحيح، 

 بل كثير من العمومات الشرعية لم يدخلها التخصيص.
، -عز وجل-الحمد أول كلمة في القرآن باقية على عمومها لم تخصص، جميع أنواع المحامد هلل 

من أراد األمثلة من سورة الحمد الفاتحة والورقة األولى فقط من سورة البقرة واستخرج شيخ اإلسالم 
ت من العموما -عز وجل-من هذا الجزء اليسير من كتاب هللا  -رحمه هللا تعالى-ابن تيمية 

التي لم يدخلها أي تخصيص بوجه من الوجوه يرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
 .-رحمه هللا-أنا بعيد العهد جدًا، لكن نسيت الموضع، لكنه موجود في كالمه 

الفرق بينهما أن العام "الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص" 
به يريد شمول جميع األفراد هذا عند الكالم به، لكنه أخرج بعض هذه األفراد المخصوص المتكلم 

بنصوص أخرى، فهو عام مخصوص يعني دخله مخصص بخالف العام الذي أريد به 
الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص المتكلم لم يرد شمول جميع األفراد، إنما أراد بعض 

اد، ولذا ال يتناول جميع األفراد؛ ألن المتكلم لم يرد جميع األفراد، فلم يرد بذلك شمول جميع األفر 
 األفراد، ولذا ال يوجد مخصص.



بنص آخر،  االعام المخصوص الذي دخله الخصوص جاء مخصص "األول كثير"يقول: 
والمخصصات كثيرة، مستوعبة في كتب األصول، يطول الوقت بذكرها والتمثيل لها، فاإلحالة 

 على كتب األصول سهلة.
( سورة النساء[ والمراد 54]) }َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس{العام الذي أريد به الخصوص،  "قليل"الثاني: 

( سورة 173]) }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس{، -عليه الصالة والسالم-بالناس هنا الرسول 
اس لكن يراد به شخص واحد هو آل عمران[ الذين قال لهم الناس األصل العموم فيشمل جميع الن

هل جميع الناس قالوا: أي جميع الناس قالوا  }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس{نعيم بن مسعود، 
: إن جميع الناس بما فيهم من قال له ذلك قد جمعوا لكم؟ نعم، ال -عليه الصالة والسالم-للنبي 

}ِإنَّ س يعني أبا سفيان ومن معه يجمعون لحربكم، يتصور هذا، شخص واحد قال لهم: إن النا
 ( سورة آل عمران[.173]) النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم{

عرفنا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن المتكلم أراد العموم ثم 
 أخرج بعض أفراد العام بأدلة أخرى، في العام المخصوص.

م في العام الذي أريد به الخصوص لم يرد جميع األفراد التي تندرج تحت هذا العام، إنما المتكل
 أراد بعض األفراد، ويفرق المؤلف بينهما من وجه آخر أو من وجوه.

معنى حقيقة؟ يعني تناول اللفظ  ما، "الفرق بينهما: أن األول حقيقة، والثاني مجاز"يقول: 
نَساَن َلِفي ُخْسٍر{العام المخصوص  مطابق له في العام المخصوص، في  }َواْلَعْصِر* ِإنَّ اإلِْ

نَساَن َلِفي ُخْسٍر{ ( سورة العصر[ األصل 2 -1]) جميع الناس، فلفظ استعمل فيما وضع }ِإنَّ اإلِْ
نَساَن َلِفي ُخْسٍر* ِإالَّ الَِّذينَ له ليتناول جميع الناس، نعم لكن جاء التخصيص باالستثناء   }ِإنَّ اإلِْ

فدخله المخصص باالستثناء، فهو لفظ استعمل فيما وضع له  ( سورة العصر[3 -2]) آَمُنوا{
}الَِّذيَن وفي  ( سورة آل عمران[173]) }ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم{بينما قوله: الناس في قوله: 

ع له أصاًل ليشمل هل هذا اللفظ استعمل فيما وض ( سورة آل عمران[173])َقاَل َلُهُم النَّاُس{
جميع الناس؟ ال، لم يستعمل فيما وضع له، وهذه حقيقة المجاز عند من يقول به، والمؤلف يقول 

 به.
، بينما األول قرينته لفظية، األول قرينة لفظية والثاني قرينته عقلية، يعني "الثاني: قرينته عقلية"

 ( سورة آل عمران[173])}الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس{ما جاء شيء يبين لنا أن الناس في قوله: 
عليه -شخص واحد، لكن الواقع يدل على هذا، والعقل يحيل أن يأتي جميع الناس ليقولوا للنبي 

: "إن الناس قد جمعوا لكم"، لكن ماذا عن التخصيص بالعقل؟ التخصيص -الصالة والسالم
ا يحيله العقل ال يدخل في العموم، أو نقول: إن بالعقل؟ هم يذكرون من المخصصات العقل، م

ُر ُكلَّ َشْيٍء{ما يخصصه العقل في العام الذي أريد به الخصوص؟   ( سورة األحقاف[25]) }ُتَدمِ 
( 23]) }َوُأوِتَيْت ِمن ُكلِ  َشْيٍء{هل دمرت السماوات واألرض؟ ما دمرت السماوات واألرض، 



؟ ال، هل نقول: إن هذا من العام -عليه السالم-يمان هل أوتيت مثلما أوتي سل سورة النمل[
المخصوص؟ هم يذكرون هذا في المخصصات، أو هو في األصل لم يدخل في مراد المتكلم 

 فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، يعني هل العقل مخصص؟
ع يذكر في كتب األصول على أساس أنه مخصص، لكن إذا قلنا: إن المتكلم أراد دخول جمي

ذا قلنا: إن المتكلم لم يرد جميع األفراد  األفراد ثم أخرجها بالعقل نعم من العام المخصوص، وا 
ُر ُكلَّ َشْيٍء{ ( 23])}ُأوِتَيْت ِمن ُكلِ  َشْيٍء{ما أراد السماوات واألرض،  ( سورة األحقاف[25])}ُتَدمِ 

نئذ يكون من العام الذي أريد ، فهذا حي-عليه السالم-لم يرد نظير ما أوتيه سليمان  سورة النمل[
 ."قرينته عقلية"به الخصوص، ويطرد قول المؤلف: 

، يجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص واحد، كما "ويجوز أن يراد به واحد بخالف األول"
واحد، لكن في  ( سورة آل عمران[173])}الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس{: -جل وعال-قالوا في قوله 

ام المخصوص الذي يتناول جميع األفراد المندرجة تحت اللفظ العام ثم خص منها وأخرج منها الع
، أو ال بد أن يبقى من األفراد ما يمكن أن ينطبق عليه ابالنص الخاص، جميع األفراد عدا واحد
 ، يعني في العام الذي أريد به"ويجوز أن يراد به واحد"اللفظ وهو أقل الجمع؛ ألنه قال هنا: 

الخصوص هذا ظاهر، لكن األول العام المخصوص هل يجوز أن يستثنى جميع األفراد إال 
؟ أو ال بد أن يبقى األكثر كما يقول بعضهم؟ أو أقل الجمع كما يقوله آخرون؟ وهل يمكن اواحد

ليس بصحيح؟  أواستثناء أكثر من النصف؟ نعم، لو قلت: عندي عشرة إال تسعة، كالم صحيح 
معنى هذا؟  ماعم، المسألة خالفية كثير منهم ال يجيز استثناء أكثر من النصف، عند الفقهاء ن

يعني العام – "يجوز أن يراد بهعبث، فيستثنى القليل من الكثير، ونظير ما عندنا اآلن يقول: 
ومثاله ظاهر، العام المخصوص يقول: ال يجوز أن يستثنى منه  واحد" –الذي أريد به الخصوص

 الجميع إال واحد، بل ال بد أن يبقى أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو أقل الجمع.
، ما خص ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثيرًا، متواترها وآحادها" -المبحث الرابع- "الرابع

دها، يستوي في ذلك متواترها وآحادها، بمعنى أن بالسنة وهو جائز وواقع، وسواًء متواترها وآحا
الكتاب يخص بالسنة، بالمتواتر القطعي وباآلحاد الظني، فيخص القطعي الذي هو القرآن 

 بالمتواتر من السنة وبالظني منها.
النسخ: نسخ الكتاب بالسنة الجمهور ال يجيزونه، نسخ الكتاب بالسنة ال يجيزه الجمهور لماذا؟ 

ندهم ال ينسخ األقوى، وأجازه أهل التحقيق من أهل العلم؛ ألنه كله وحي، نعم، ألن األضعف ع
هنا يريد أن يبين أن النسخ يختلف عن التخصيص، لماذا؟ ألن النسخ رفع كلي للحكم، رفع 
للحكم بالكلية، التخصيص رفع جزئي، التخصيص رفع جزئي كالتقييد، بينما النسخ رفع كلي، 

ية، يعني كأن الحكم المنسوخ ما نزل، وال يمكن أن يقاوم هذا النص على إلغاء، رفع للحكم بالكل
قول األكثر إال بنص يكون في مستواه، هذا رفع جزئي وليس برفع كلي يتسامح فيه ما ال يتسامح 



في الرفع الكلي، ولذا قالوا: تخص، يخص القرآن بالسنة بمتواترها وآحادها، بمتواترها وآحادها، 
ن النسخ والتخصيص، ويتسامح في التخصيص، بل خصصوا بما هو أضعف وعرفنا الفرق بي

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة{ من ذلك، بما هو أضعف من ذلك، تحريم الميتة  عام  ( سورة المائدة[3])}ُحرِ 
 ))أحلت لنا ميتتان ودمان((.يشمل جميع أفراد الميتة، خص منه بالسنة: 

يعني نادر،  "وهو عزيز"القرآن يخصص السنة، يقول: العكس، الخامس: ما خص منه السنة، 
أن يوجد اللفظ العام بالسنة والمخصص بالقرآن، بخالف العكس، العكس كثير، العام بالسنة 

"ولم يوجد إال قوله والخاص بالقرآن، ثم بعد ذلك جاء بالحصر، وال يسلم له الحصر، قال: 
" هذا لفظ خاص من الكتاب يخص به عموم ورة التوبة[( س29]) }َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة{ تعالى:
الغاية: قول  ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا((: -عليه الصالة والسالم-قوله 

ال فيقاتلوا، خص من ذلك  ال إله إال هللا، بمعنى أنه جميع الناس ال بد أن يقولوا ال إله إال هللا وا 
 ( سورة النحل[80]) }َوِمْن َأْصَواِفَها{العام بالسنة والخاص بالكتاب، من يؤدي الجزية، فالنص 

ما قطع من الحية أو من البهيمة فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، وما قطع من البهيمة 
ن كان عاد فيه كالم ألهل العلم لكن يبقى أنه مثال يشمل جميع ما  فهو ميت، هذا الحديث وا 

ن الحي، فيكون حكمه حينئذ حكم الميتة، يستثنى من ذلك الصوف، يقطع وما يبان من الحيوا
الظفر، القرن، األشياء التي ال تحلها الحياة، ولذا يختلف أهل العلم هل الشعر والظفر في حكم 
المتصل أو في حكم المنفصل؟ في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ المسالة خالفية بين أهل 

 ابن رجب.العلم من أرادها يراجع قواعد 
إذا جز الصوف أو الشعر من البهيمة وهي حية هل نقول: إنه في حكم الميت؟ هل نقول: 

ن  }ِمْن َأْصَواِفَها{؟ }َوِمْن َأْصَواِفَها{نجس؟ أو نقول: هذا مخصص  هو لفظ خاص باألصواف، وا 
كان له جهة عموم؛ ألنه جمع مضاف يشمل جميع األصواف، يعني ما جز منها وهي حية وما 

ز منها بعد السلخ، وما جز منها بعد موتها، يشمل جميع ذلك، ففيه جهة عموم "وما أبين من ج
حي فهو ميت" هذا أيضًا فيه جهة عموم، ولو قلنا: إنه من العموم والخصوص الوجهي ما بعد، 

 وتفصيل مثل هذه األمثلة يطول.
( سورة التوبة[ هذا خاص بالعاملين، يشمل جميع من يعمل على 60]) }اْلَعاِمِليَن َعَلْيَها{

))ال تحل الصدقة لغني وال لقوي الصدقة، سواًء كان غنيًا أو فقيرًا، فهو مخصص لحديث: 
فالغني إذا كان الوصف المدخل له في أهل الزكاة العمل فيها جاء النص الخاص  مكتسب((

 بالكتاب مخرج له من عموم الحديث.
َلَواِت{}حَ  ))ال صالة بعد : -عليه الصالة والسالم-مع قوله  ( سورة البقرة[238]) اِفُظوْا َعَلى الصَّ

عموم الحديث الثاني الصبح حتى تطلع الشمس، وال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس(( 
َلَواِت{يشمل صالة الفجر، لكن  َعَلى  }َحاِفُظواْ فـمخرج لصلوات الفرض،  }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ



َلَواِت{ ن كان ال يسلم من نقاش، و الصَّ ))ال صالة بعد العصر(( خاص على حد زعم المؤلف، وا 
صلى هللا عليه -عام، و"ثالث ساعات كان رسول هللا  ))ال صالة بعد الصبح((عام عنده، و

ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" هذا عام يشمل جميع الصلوات، يخصص  -وسلم
َلَواِت{فرائض كما هنا بال َلَواِت{لكن من جهة أخرى  }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ بعمومه  }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ

 يتناول الفرض والنفل.
مسألة الصالة في األوقات التي جاء النهي عن الصالة فيها، أوقات النهي الخمسة من طلوع 

م قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقو 
ذا تضيفت حتى تغرب خمسة أوقات،  وبعد صالة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وا 
المؤلف يريد أن يخرج الفرائض من هذا النهي، ويريد أن يقرر أن أحاديث النهي عامة وأحاديث 

عامة عمومًا  الذين يرون أن أوقات النهي ة، ومعروف أن المؤلف من الشافعيةالفرائض خاص
من كل وجه، وما عدا ذلك من أحاديث الفرائض، وقضاء الفوائت، وذوات األسباب خاص، مع 
أنه ال يسلم لهم هذا، بل بين أحاديث ذات األسباب وأحاديث النهي عموم وخصوص وجهي، 
وبسط هذه المسألة وأيضًا توضيحها يحتاج إلى وقت، وبسطت في مواضع كثيرة تراجع لها 

لمسجلة؛ ألن بعض الناس ال سيما مع الثورة على التقليد، وهذه الثورة حصل فيها تقليد الدروس ا
أيضًا، نعم، جعلت بعض الناس ممن يلوح له البريق، بريق الجديد ينزج يسمع الشافعية يقولون: 
أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات األسباب خاصة، والخاص مقدم على العام وينتهي اإلشكال، 

عنده فيه إشكال،  ليسبل غروب الشمس بخمس دقائق ويصلي تحية المسجد؛ ألنه ويدخل ق
عموم وخصوص والخاص مقدم على العام، طيب مذهب الجمهور؟ هذا قول الشافعية، لكن 
الحنابلة والمالكية والحنفية ماذا يقولون؟ يقولون عكس ما تقول يا أخي، أحاديث ذوات األسباب 

في هذه األوقات،  هذه األوقات، فال تصلاديث النهي خاصة في عامة في جميع األوقات، وأح
كل يدعي أن المسألة عام وخاص والخاص مقدم على العام، لكن إذا نظرنا إليها بعين البصيرة 
والدقة نجد أن دعوى الجميع مجموعة مضموم بعضها إلى بعض صحيحة، إذا ضمننا قول 

دعوى صحيحة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، عموم  أصبحتالشافعية إلى قول الجمهور 
يضاحها يطول، نكتفي بهذا.  وخصوص وجهي، ومثلما ذكرت تقرير هذه المسألة وبسطها وا 

 السابع: المجمل:
}َثاَلَثَة كالقرء  ما لم تتضح داللته، لفظ محتمل "السابع: المجمل: وهو ما لم تتضح داللته"

ء جاء في اللغة ما يدل على أنه يراد به الحيض، وجاء فيها ما ( سورة البقرة[ القر 228]) ُقُرَوٍء{
))دعي الصالة يدل على أنه الطهر، وجاء في النص أيضًا في الحديث ما يدل على أنه الحيض 

 يعني حيضك، وجاء ما يدل على أنه الطهر، لكن المرجح أن المراد به الحيض. أيام أقرائك((



عليه -اًل بيانه بالسنة، الحج مجمل، بينه النبي هذا مجمل، وكثير من النصوص جاء مجم
بفعله  -عليه الصالة والسالم-بقوله وفعله، الصالة جاءت مجملة بينها النبي  -الصالة والسالم
عليه الصالة -ففعله  ))خذوا عني مناسككم((، ))صلوا كما رأيتموني أصلي((وقوله، وقال: 

 .-لعز وج-بيان لما أجمل في كتاب هللا  -والسالم
المبين خالفه، المبين الذي اتضحت داللته، المبين المراد به ما يقابل المجمل ما لم تتضح 

 داللته، فالمبين يكون ما اتضحت داللته.
، ما ترك ظاهره لدليل، يعني عندنا نص وظاهر "السابع: المؤول: وهو ما ترك ظاهره لدليل"

ل معنيين راجح ومرجوح، الراجح هو ومؤول، النص ال يحتمل، النص ال يحتمل، الظاهر يحتم
بالمرجوح؟ بالراجح،  أو؟ المؤول، واألصل أن العمل يكون بالراجح ماذاالظاهر، والمرجوح هو 

 العمل يكون بالراجح.
عمل به، إذا كان اللفظ  يحتمل أمرين: أحدهما أظهر، كما إذا  المؤول إذا دل دليل على إرادته

قلت: جاء أسد، األسد يحتمل أن يكون األصل فيه الحيوان المفترس، نعم، يحتمل وهو احتمال 
يلي االحتمال األول أن يكون رجل شجاع، يحتمل أن يكون رجل أبخر، فإذا قلت: جاء أسد 

انتفى االحتمال األول؛  إذا قلت: جاء أسد وصلى ركعتينظاهر اللفظ أنه الحيوان المفترس، لكن 
ألن الحيوان المفترس لن يصلي، عمدنا إلى االحتمال الثاني لوجود الدليل الذي يعين حمل اللفظ 
عليه، يبقى النظر في واقع الشخص، هل هو شجاع، أو تنبعث من فمه روائح كريهة يعني أبخر 

 مثل األسد.
اع؛ ألن هذه أخص أوصاف األسد، أضعف االحتماالت األبخر، األظهر من المعنيين، الشج

فأنت أحيانًا األصل أن تستعمل هذا اللفظ فيما هو في أظهر معانيه، في أظهر معانيه هذا 
األصل، وأرجح معانيه، لكن قد تضطر إلى أن تعمل بالمرجوح لدليل يقتضي ذلك، لدليل يقتضي 

 ذلك.
َماء َبَنْيَناَها : -جل وعال-مثل بقوله  -يالسيوط–الشارح الذي هو نفس المؤلف  }َوالسَّ

َماء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد{ ( سورة الذاريات[47])ِبَأْيٍد{ وقال: األيدي القوة؛ ألنه يستحيل حمله على  }َوالسَّ
ظاهره من اليد الجارحة، مستحيل، التنزيه يقتضي ذلك، وهذا على مذهبه، الذي جرى عليه وهو 

فأنت محتاج إلى أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى االحتمال المرجوح لدليل مذهب األشعرية، 
يقتضي ذلك وهو التنزيه، ومن هنا أوتي المبتدعة، من هنا دخل الخلل عليهم، اعتقاد التشبيه في 

{اإلثبات، اعتقاد التشبيه في اإلثبات،  هل يمكن تأويل مثل  ( سورة ص[75]) }ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ
يحتمل، هل يستطيع أن يقول قائل: بقوتي أو بنعمتي؟ ما يمكن،  النص المثنى ال؟ هذا النص

نعم، ما يمكن؛ ألن التثنية نص في الموضوع، ال يمكن تأويلها، فهم يفرون من إثبات ما أثبته 
لنفسه دفعًا أو طلبًا للتنزيه بناًء على حد زعمهم أن اإلثبات يقتضي  -سبحانه وتعالى-هللا 



ذا قلنا: إذا أثبتنا ما أثبته هللا التشبيه، و  عليه الصالة -لنفسه وأثبته له رسوله  -جل وعال-ا 
المانع من ذلك؟ نقول: له يد تليق بجالله، له عين  ماعلى ما يليق بجالله وعظتمه،  -والسالم

تليق بجالله، له سمع، له بصر، المقصود أن المبتدعة دخل عليهم الخلل من هذا الباب، ولذا 
 ل مذموم عند أهل العلم، إال إذا دل الدليل على إرادته.التأوي

المعول في فهم النصوص على فهم السلف، نعم، قد يقول قائل: لماذا ال تؤولون اليد بالقوة مثلما 
ل المعية بالعلم هم السلف، ونحن ملزمون  أولتم المعية بالعلم؟ لماذا ال تقولون هذا؟ نقول: الذي أوَّ

عليه السلف ال مندوحة لنا عنه، أما ما يختلف فيه السلف للمتأخر أن ينظر بفهمهم، فالذي يتفق 
 إذا كان له سلف من سلف هذه األمة، أما ما يتفقون عليه فالمعول على اتفاقهم.

 الثامن: المفهوم:
هناك الخاص يقابل للعام، وهنا المفهوم يقابل المنطوق،  "الثامن: المفهوم: وهو يقابل المنطوق"

والمراد بالمنطوق داللة اللفظ في محل النطق، والمفهوم: داللة اللفظ ال في محل النطق، 
المفهوم، اللفظ يستدل منه من وجوه، قد يستنبط الحكم من لفظه، وقد يستنبط الحكم من مفهومه، 

منطوقه: أن الماء إذا بلغ هذا المقدار ال ينجس  مل الخبث(())إذا بلغ الماء قلتين لم يحفمثاًل 
بمالقاة النجاسة، هذا منطوقه، نعم، مفهومه: أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث، هذا 

موافقة؟ اآلن عندنا الماء إذا بلغ هذا المقدار وهو القلتين لم يحمل  أو؟ مخالفة ماذامفهوم 
يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث، له مفهوم آخر أنه إذا بلغ ثالث   لمالخبث، مفهومه أنه إذا 

قالل، أو أربع قالل لم يحمل الخبث، فعندنا هنا منطوق وهو أن الماء إذا بلغ هذا القدر القلتين 
لم يحمل الخبث، عندنا أكثر من مفهوم، المفهوم األول: أنه إذا بلغ ثالث قالل لم يحمل الخبث، 

؟ موافقة، المفهوم الثاني: مفهوم المخالفة وهو أنه إذا لم يبلغ هذا القدر فإنه ماذافهوم نعم، هذا م
 يحمل الخبث.

الفرق بين المفهومين: مفهوم الموافقة يوافق المنطوق في الحكم، مفهوم الموافقة يوافق المنطوق 
في الحكم، فالحكم لم يحمل الخبث إذا بلغ المقدار لم يحمل الخبث إذا زاد على هذا المقدار فهو 

طوق في مفهوم، كله لم يحمل، نعم، إذًا مفهوم موافقة، مفهوم المخالفة يحمل، اختلف مع المن
 الحكم. 

{نأتي إلى المثال الذي هو من أوضح األمثلة،  هل له  ( سورة اإلسراء[23]) }َفاَل َتُقل لَُّهَمآ ُأفٍ 
مفهوم مخالفة؟ نعم؛ ألن هذا أقل ما يتصور من اإلساءة لهما، ولو كان هناك شيء أقل من أف 

رام، هل له مفهوم موافقة؟ له يعني كالم ال يسمع منه إال الهواء، يخرج من بين الشفتين، وهذا ح
مفهوم موافقة، ال تقل لهما كالم أشد من هذا، نعم، إذا نهيت عن قول )أف( أال تنهى من باب 
أولى عن قول )ال(، أال تنهى من باب أولى عن السب والشتم، أال تنهى من باب أولى عن 

 الضرب، نعم، بلى، هذا كله مفهوم موافقة.



؟ قياس ماذالزام الذين ال يقولون بالمفهوم، وهذا المفهوم يسمونه قياس ويلزم الظاهرية من باب اإل
 األولى، وبعضهم يقول: قياس جلي.

؟ الذين ال يقولون ماذاقياس األولى، الذين ال يقولون بالقياس، يقولون: اأُلف حرام، والضرب 
 بالقياس، ال يثبتون القياس.

 طالب:........
 شيء. ليس فيهيقولون: 
 يقولون: ال يؤخذ النهي عنه من هذه اآلية.طالب: 

 من أين يؤخذ؟ 
 طالب:.......

 ؟ماذامثل 
 طالب:.......

 مفهوم هذا، يبقى أن أخذه منها مفهوم. نعم
 طالب:.......

 يلزمون بهذا القول على أصولهم بال شك.هم ال،  
، لمنطوق في الحكم""ومخالفة يخالف اوعرفنا مثاله،  "مفهوم موافقة يوافق المنطوق في الحكم"

( سورة 6]) }ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا{منه مفهوم الصفة،  مفهوم المخالفة: ،وله أقسام
التبين والتثبت في الخبر معلق بوصف، إذا انتفى هذا الوصف، انتفى التبين والتثبت،  الحجرات[

نعم أننا ال نتبين نقبل خبر العدل، وهذا  مفهومه أنه إن جاءنا عدل }ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق{نعم، 
نُكْم{المفهوم يوافقه منطوق نصوص أخرى،   ( سورة الطالق[.2]) }َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِ 

مفهومه أنكم إن تأكدتم من القدرة  ( سورة النساء[،3])}َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة{ مفهوم شرط: 
، بالشرط اعلى العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا مفهوم الشرط، فيكون الجواز مرتبط

بتحقق الشرط، فإذا خفتم بمعنى أنه غلب على الظن أنكم لن تتمكنوا من العدل، نعم، والمسألة 
ال يعدد إال من تيقن أنه سيعدل مع قوله مسألة غلبة ظن وليس المراد اليقين، يعني ما نقول: إنه 

 ( سورة النساء[،129])}َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن َتْعِدُلوْا َبْيَن النِ َساء َوَلْو َحَرْصُتْم{ : -جل وعال-
 المسألة مسألة غلبة ظن.

َياَم ِإَلى الَّلْيِل{مفهوم الغاية،  وغاية: صيام إلى الليل، غاية ال ( سورة البقرة[،187]) }َأِتمُّوْا الصِ 
مفهومه أنه بعد حلول هذا الوقت بغروب الشمس ال صيام، إلى الليل يعني في الليل ال صيام 

))إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر من ها هنا فقد أفطر هذا المفهوم، وجاء في الحديث: 
ة بغاية للصيام؛ ألن الحكم معلق بغاية، هناك أحكام معلق خالص، الليل ليس محال الصائم((



مرتبطة بآخر الزمان، نعم، فمثاًل قبول التوبة معلق بغاية قبول الجزية معلقة بغاية، لكن هذه 
 الغاية في آخر الزمان.

، هذا األصل، لكن يقول أهل العلم عدد: كثيرًا ما تسمعون: "العدد ال مفهوم له"، العدد له مفهوم
يتحدثون عنه؛ ألن مفهومه معارض بمنطوق،  كثيرًا ما يقولون: إن العدد ال مفهوم له يعني فيما

ْنُهَما ِمَئَة ( سورة النــور[، 4]) }َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة{يعني  }الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِ 
ال يزاد  ، أليس لهذا مفهوم؟ أن العدد مطلوب بالدقة مائة، مفهومه أنه( سورة النــور[2]) َجْلَدٍة{

}اْسَتْغِفْر عن المائة وال ينقص من المائة، لكن قد يلغى مفهوم العدد كما يلغى مفهوم غير العدد 
ُ َلُهْم{ ِإن } ( سورة التوبة[،80]) َلُهْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلن َيْغِفَر ّللا 

ُ َلُهْم{  هل معنى هذا أنك لو استغفرت واحد وسبعين مرة َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلن َيْغِفَر ّللا 
 يغفر لهم؟
 طالب: ال.

ال فاألصل أن المفهوم معتبر، لكن إذا عورض  لماذا؟ ألن هذا المفهوم معارض بمنطوق، وا 
ا عورض غيره من المفهومات بمنطوق المنطوق مقدم المفهوم العدد بمنطوق ال يعتبر، كما أنه إذ

َبا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة{على المفهوم، يعني  }َرَباِئُبُكُم الالَِّتي ( سورة آل عمران[، 130]) }اَل َتْأُكُلوْا الرِ 
َبا }اَل َتْأُكُلوْا اهل المفهوم مراد؟ نعم، ليس بمراد، لماذا؟  ( سورة النساء[،23]) ِفي ُحُجوِرُكم{ لرِ 

ألن جاء النهي عن الربا بدون أضعاف، من غير اقتران بأضعاف، فهذا  َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة{
 المفهوم معارض بمنطوقات.

 }َرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكم{أيضًا كون المفهوم أو اللفظ يأتي على الغالب يلغى بسببه المفهوم 
 ور أهل العلم ال يعتبرون هذا المفهوم.ألن الغالب أنها في الحجر، ولذا جمه

 التاسع والعاشر: المطلق والمقيد:
، "التاسع والعاشر: المطلق والمقيد: وحكمه حمل األول على الثاني ككفارة القتل والظهار"

المطلق والمقيد عرفنا أن العام والخاص في األفراد، وهنا اإلطالق والتقييد في األوصاف، وحكمه 
حمل األول على الثاني، يعني يحمل المطلق على المقيد، ككفارة القتل والظهار هكذا قالوا، لكن 

على  -يانأو يأت-هذا الكالم ليس على إطالقه، ال يقبل على إطالقه، بل المطلق والمقيد تأتي 
 صور:

 األولى: أن يتحدا في الحكم والسبب.
 والثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب.

 والثالثة: أن يختلفا في السبب دون الحكم.
 والرابعة: العكس في الحكم دون السبب.



ُم{ -جل وعال-إذا اتفقا في الحكم والسبب كما في قوله  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ ( سورة 3)] }ُحرِ 
ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه هذا مطلق، وجاء النص المقيد المائدة[،  }ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ

، هنا يحمل امقيد بكونه مسفوح ( سورة األنعام[،145])ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا{ 
 ذا؟ لالتفاق في الحكم والسبب.المطلق على المقيد إجماعًا، لما

إذا اختلف الحكم والسبب ال يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا، فاليد في آية الوضوء مقيدة إلى 
المرافق، واليد في آية السرقة مطلقة، هل نقول: يحمل المطلق على المقيد؟ نقول: ال يحمل 

غسل وهذا قطع، هذا الحكم، المطلق على المقيد، لماذا؟ لالختالف في الحكم والسبب، هذا 
السبب هذا حدث وهذا سرقة، اختلفا في الحكم والسبب وحينئذ ال يحمل المطلق على المقيد، 

 لالختالف في الحكم والسبب.
الصورة الثالثة: االتفاق في الحكم دون السبب: ومثل به المؤلف كفارة القتل وكفارة الظهار، 

اءت مقيدة في كفارة القتل، بكونها مؤمنة، اتفقا في جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، وج
الحكم واختلفا في السبب، الحكم وجوب العتق، والسبب هذا قتل وهذا ظهار اختلف، فيحمل 
المطلق على المقيد عند األكثر، فالرقبة المراد عتقها في جميع الكفارات ال بد أن تكون مؤمنة 

 لالتفاق في الحكم مع كفارة القتل.
 إذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب كاليد في آية الوضوء واليد في آية؟العكس 

 طالب: السرقة.
ال السرقة انتهينا منها، التيمم، اليد في آية الوضوء مقيدة، واليد في آية التيمم مطلقة، وحينئذ ال 

 يحمل المطلق على المقيد عند األكثر خالفًا للشافعية.
 الناسخ والمنسوخ:الحادي عشر والثاني عشر: 
هناك مسائل شائكة فيها إشكاالت كثيرة في هذه المباحث الوقت ال  "الحادي عشر والثاني عشر"

ال هي مسائل مهمة ونافعة وبسطها  حنا التزمنا أن نكمل الكتاب، وا  يستوعب في شرحها، وا 
 يحتاجه طالب العلم، لكن على أن نفي بما التزمنا به.

الناسخ  الناسخ والمنسوخ، كل منسوخ فناسخه بعده إال آية العدة" "الحادي عشر والثاني عشر:
والمنسوخ، الناسخ اسم الفاعل والمنسوخ اسم المفعول من النسخ، والنسخ رفع الحكم الشرعي 
الثابت بدليل شرعي، بحكم شرعي آخر ثابت بنص، متراٍخ عن األول، فالنسخ رفع للحكم بالكلية 

التخصيص ال يختص بالنصوص، النسخ يختص  بنص، فالنسخ من خواص النصوص،
 بالنصوص.

ال في النزول نحتاج إلى هذا الكالم؟ ما  "وكل منسوخ فناسخه بعده" يعني في ترتيب المصحف وا 
نحتاج إلى هذا الكالم؛ ألنه من شرط الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ، لكن كالمه منصب 

}َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُكْم  عده إال آية العدة""كل منسوخ فناسخه بعلى الترتيب في المصحف، 



َْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخَراٍج{  هذه اآلية  ( سورة البقرة[،240])َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ألِ 
وهي قبلها في ترتيب  ( سورة البقرة[،234]) }َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا{نسختها آية: 

 المصحف، كانت العدة حول كامل ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر، هذه عدة المتوفى عنها.
عليه الصالة -للحكم والتالوة يعني آية تتلى، تنزل على النبي  "والنسخ يكون للحكم والتالوة"

بعد ذلك يرتفع حكمها وتالوتها، فيتلوها ويتلوها الصحابة، ويعرف أنها من القرآن ثم  -والسالم
مثل آية الرضاع، كان فيما أنزل هللا تعالى: "عشر رضعات معلومات" فنسخن بخمس معلومات، 

للتالوة دون الحكم، للتالوة فقط والحكم باٍق كآية الرجم:  "وألحدهما"هذه رفع حكمها وتالوتها، 
وتها وأما حكمها فهو باٍق ومجمع عليه، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، هذه رفعت تال

 أعني رجم الزاني المحصن.
 رفع الحكم دون التالوة مع بقاء التالوة كثير. "وعكسه رفع الحكم دون التالوة، وهو كثير"
يعلم المصالح، وما سيؤول إليه  -سبحانه وتعالى-قد يقول قائل: ما الفائدة من النسخ، وهللا 

 م األخير من البداية؟األمر؟ لماذا ال يقرر الحك
نقول: الحكم المناسب في وقت نزول المنسوخ نعم هو ما يقرره النص المنسوخ، يعني يصلح هذا 
الحكم لهذا الظرف، لكن بعد وقت هذا الحكم ال يصلح لهذا الظرف، نعم، فمثاًل آية إقرار شرب 

-جل وعال-في مثل قوله  الخمر مثاًل في بداية األمر، والتساهل فيه ثم التدريج في نسخه، يعني
اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى{:  هذا نهي عن قربان الصالة وقت  ( سورة النساء[،43]) }اَل َتْقَرُبوْا الصَّ

( سورة المائدة[ فالمناسب في أول األمر أن يؤتى 90]) }َفاْجَتِنُبوُه{السكر، لكن هذه اآلية نسخت 
بالتدريج، يكون النسخ تدريجي؛ ألنهم ألفوا هذا الداء، ألفوه ويصعب اجتثاثه منهم، نعم، لكن لما 

 جاء الظرف المناسب منع بالكلية.
-له  وبدا -جل وعال-الرافضة تبعًا لليهود يقولون: النسخ ال يجوز؛ ألنه يدل على أنه ظهر هلل 

ما لم يكن ظاهرًا في أول األمر، ما كان خفيًا عليه، تعالى هللا عما يقولون،  -يسمونه البداء
وينفون النسخ من أجل هذا، وبعض المفسرين وليس بمفسر، بل وليس من أهل العلم الشرعي، 
ن كتب في التفسير وكتب في بعض المباحث الشرعية عنوان عنده: "النسخ وال نسخ في القرآن " وا 

}َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة{ يقول:  -جل وعال-تبعًا لهذه الدعوى، النسخ وال نسخ في القرآن، هللا 
والنسخ ثابت ثبوتًا قطعيًا من خالل األدلة النظرية والعملية، مسألة البداء  ( سورة البقرة[،106])

-س بصحيح، هللا التي يتشبثون بها، وأنه بدا هلل وظهر له ما كان خافيًا عليه هذا الكالم لي
يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يعلم ما لم يكن، قد  -سبحانه وتعالى

جل -يقول قائل: إن ما لم يكن ليس بشيء فال تتعلق به مشيئة وال إرادة وال علم، نقول: في قوله 
وْا َلَعاُدوْا{ : -وعال نهم لو ردوا لعادوا مع أنهم ما هم نعم يعلم أ ( سورة األنعام[،28])}َوَلْو ُردُّ

 مردودين، وهذا لن يكون.



))ثم بدا هلل  ))ثم بدا هلل أن يختبرهم((،في حديث الثالثة األعمى واألبرص واألقرع في الصحيح 
))ثم أراد هللا أن وهنا هل في هذا إثبات البداء؟ هذا يفسره الرواية األخرى:  أن يختبرهم((

 يخترهم((.
 ابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد:الثالث عشر والر 

مدة معينة، يعني يعمل "الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد" 
به مدة معينة للحاجة إليه مثاًل كالمتعة أبيحت في بعض المغازي للحاجة، نعم مدة معينة، ثم 

ن كان يصلح مثال لألمرين معاً -مثاله  "وما عمل به واحد"نسخت،  }ِإَذا َناَجْيُتُم آية النجوى  -وا 
ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة{ ُسوَل َفَقدِ  عمل بها علي بن أبي طالب،  ( سورة المجادلة[،12]) الرَّ

هم أو عمل بها علي بن أبي طالب ولم يعمل بها سواه، وبقيت مدة يسيرة إما ساعة كما قاله بعض
ن كان بعضهم يستبعد أن يبقى الحكم عشرة أيام  عشرة أيام، يعني مدة تتراوح بين هذا وهذا، وا 

عليه الصالة -أنه قدم وهم بحاجة إلى مناجاته  -رضي هللا عنه-ولن ينقل إال عن علي 
 .-والسالم

نعم، وأن هذه لم  المائدة[، ( سورة55]) }ُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{الرافضة يزعمون أن من هذا 
يعمل بها إال علي بن أبي طالب، اآلية في سورة المائدة، نعم في سورة المائدة، قالوا: لم يعمل 

كان راكعًا في صالته  -رضي هللا عنه-بها إال علي، إيش معنى هذا؟ يروون في هذا أن عليًا 
يصلي، لكن هذا ال يثبت،  فجاء سائل فمد له إصبعه، لماذا؟ لكي يأخذ الخاتم، تصدق وهو

ِ َقاِنِتيَن{وليس بصحيح، وال يدل له النص، وهو مخالف لنصوص  ( سورة 238]) }َوُقوُموْا لِلِ 
يعني اإلنسان إذا قام في صالته عليه أن يخشع، وأن يعقل صالته، هذا مخالف لألمر  البقرة[،

 باإلقبال على الصالة، والنص ال يسنده.
، وليس بحاجة إلى مثل هذا، مناقبه -رضي هللا عنه-كثيرًا لمناقب علي فهم يتشبثون بمثل هذا ت

، والخليفة -عليه الصالة والسالم-الثابتة تغني عن مثل هذا، هو أمير المؤمنين، وصهر النبي 
 الراشد، أمرنا باالقتداء به، لكن افترق الناس فيه، يقول الناظم:

................................... 
 ال ترتضـــــــــــــــــيه خليفــــــــــــــــــة إحـــــــــــــــــداهما

 ج

ــــــــــــانِ   ــــــــــــار طائفت  فعليــــــــــــه تصــــــــــــلى الن
 وتنصــــــــــــــه األخــــــــــــــرى إلهــــــــــــــًا ثــــــــــــــاني

 
  

فمثل هذا ال شك أن هذا طرفي نقيض، جفاء، جفاء إفراط وتفريط، نسأل هللا العافية، ومناقبه 
 أشهر من أن تدعم بمثل هذا، نعم.

 :-رحمه هللا تعالى-أحسن هللا إليكم: قال 



َذا ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة باأللفاظ، وهو ستة: الفصل والوصل، مثال األول:  }َواِ 
نَّ مع اآلية بعدها، والثاني:  ( سورة البقرة[،14])َخَلْوْا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم{  }ِإنَّ اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم* َواِ 
اَر َلِفي َجِحيٍم{ اإليجاز واإلطناب والمساواة مثال األول:  طار[،( سورة االنف14 - 13]) اْلُفجَّ

 ( سورة القلم[،28]) }َأَلْم َأُقل لََّك{، والثاني: ( سورة البقرة[179]) }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة{
يِ ُئ ِإالَّ ِبَأْهِلِه{والثالث:   ( سورة فاطر[.43]) }َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ

 . ( سورة آل عمران[144])}َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل{ السادس: القصر ومثاله: 
ومن أنواع هذا العلم: األسماء، فيه من أسماء األنبياء خمسة وعشرون، والمالئكة أربعة، 

 وعمران؟.  أوابنة عمران ، ت، وجالوت، ولقمان، وتبع، ومريموغيرهم: إبليس، وقارون، وطالو 
 وعمران.

 أحسن هللا إليك: 
 وهارون وعزير، ومن الصحابة زيد.وعمران، 

 الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب، األلقاب: ذو القرنين، المسيح، فرعون.
المبهمات: مؤمن من آل فرعون حزقيل، الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى النجار، فتى 
موسى في الكهف يوشع بن نون، الرجالن في المائدة يوشع وكالب، أم موسى يوحاند، امرأة 
فرعون آسية بنت مزاحم، العبد في الكهف هو الخضر، الغالم حيسور، الملك ُهَدد، العزيز 

 إطفير أو فطفير، امرأته رعيل، وهي في القرآن كثيرة.
، وهي من "ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة باأللفاظ": -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 

 واإليجاز واإلطناب والمساواة مباحث أي علم؟؟ الفصل والوصل ماذامباحث علم 
 البالغة.

 الذي هو أي أنواع البالغة؟
 المعاني.

 من علم المعاني، نعم، متعلقة بعلم المعاني.
المراد بالفصل: اإلتيان بجملتين ال تربط بينهما الواو  "وهو ستة: الفصل والوصل"يقول: 

َذا َخَلْوْا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوْا ِإنَّا َمَعْكْم ِإنََّما } والوصل: إدخال الواو بين الجملتين، ومثال األول: َواِ 
ُ َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم{  لم توصل اآلية الثانية باألولى  ( سورة البقرة[،15 - 14])َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤوَن* ّللا 

ثانية من لئال يظن أنها من مقولهم، بل هي مفصولة عنها، ولو أوتي بالواو لظن أن اآلية ال
 ؟ماذامقولهم، المواضع التي فيها الوقف الالزم مثل 

 ( سورة يونس[65])}َواَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم{ طالب: 
 نعم، وفي آخر يس؟ نعم؟ ( سورة يونس[65]) }َواَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم ِإنَّ اْلِعزََّة{

 طالب:.......



 كيف؟
 طالب:.......

نعم، فمثل هذا الوقف الالزم الذي لو جيء فيه بالوصل لظن أنه من كالمهم، وهنا في اآلية 
لو  ( سورة البقرة[14])}ِإَذا َخَلْوْا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوْا ِإنَّا َمَعْكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤوَن{ األولى: 

ُ َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم{: -جل وعال-قوله  عطف عليها بالواو ووصل بين الجملتين بالواو لظن أن  }ّللا 
 ولذا فصل عنه. ؛[ من ضمن كالمهم( سورة البقرة15])

اَر َلِفي َجِحيٍم{ : -جل وعال-في قوله  نَّ اْلُفجَّ ( سورة 14 - 13])}ِإنَّ اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم* َواِ 
مساقه واحد، والقائل  كالم متصل بعضه ببعض موصول بعضه ببعض بالواو؛ ألن االنفطار[

 واحد.
الواو التي يأتون بها لرفع اللبس "ال ويرحمك هللا" ويستحسنونها، هل هي من هذا القبيل؟ أو 
نقول: إن حكمها حكم الوقف الالزم، قف عليها، ال، ثم قل: "يرحمك هللا" ولو أتينا بالواو 

  لوصلناها بما قبلها بالواو.
 ال، منكم نستفيد.

 تستحسنون هذه الواو، نعم، ما يستحسنها أهل البالغة؟ ال يا شيخ هذا مهم، أنتم 
 صحيح.

ال، ويرحمك هللا، يستحسنونها لئال تدرج الواو مع الجملة فينقلب المعنى، لكن األساليب الواردة 
ف وقف ( سورة يونس[ ق65]) }َواَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم{في الكتاب والسنة ليس فيها شيء من هذا، 

ِ{الزم،  ( سورة يونس[ ما جاب الواو على شان ال يظن أو يظن..، مثله أيضًا 65]) }ِإنَّ اْلِعزََّة لِلِ 
))ال، هو قال:  -عليه الصالة والسالم-في حديث السؤال عن شحم الميتة، عن بيعه، النبي 

 إلشكال.ما قال: ال، وهو حرام، نعم، فهذا من الوقف الالزم، وبالوقف ينتفي ا حرام((
 يسوون بها؟ ماذاعندك شيء في هذا؟ لكن الواو التي يستحسنونها 

 هذا على رأي ابن العربي استدراج.
 مثل كالمنا هذا أو قريب منه؟

 كان األحسن الوقوف.
 راضين. ليسواهذا الذي نقرره، واإلخوان 

 طالب:.......
عندنا الحكم في هذا النصوص، النصوص ما فيها واو نعم، لكن فيها  نحنال ما سمعت كالمك؛ 

 لمانع؟ما   الوقف الالزم، فإذا قلت: ال، قف، مقتديًا بالنصوص، ثم قل: يرحمك هللا
 طالب: ال، يرحمك هللا.

 نعم.



 هكذا ضبطها؟ 
 المقصود أن اللبس ينتفي بالوقف.

 : المبحث الذي يليه في اإليجاز واإلطناب والمساواة
اإليجاز: أن تكون األلفاظ أقل من المعاني، واإلطناب األلفاظ أكثر من المعاني، والمساواة على 

 حد سواء األلفاظ مع المعاني.
كالم، كلمات يسيرة من أبلغ ال ( سورة البقرة[،179]) }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة{مثال األول: 
 ، تحمل المعاني

معنى في القصاص حياة؟ يعني القصاص فيه موت، القصاص حقيقته موت، قتل للقاتل،  ما
لكن موت شخص واحد لو ترك هذا القاتل نعم لترك يعبث بالناس أو لسطا عليه نعم أهل 

: -جل وعال-المقتول فقتلوه وقتلوا معه، ودافع عنه قومه وحصل قتل كثير، من هنا جاء قوله 
يعني ال يعني حياة المقتص منه حياة من وراءه  ( سورة البقرة[179]) اِص َحَياٌة{}َوَلُكْم ِفي اْلِقَص 

وخصومه، والعرب يقولون: "القتل أنفى للقتل" هذا الكالم صحيح، قد يقول قائل: كيف لنا حياة 
 في سبيل إحياء جمع غفير من الطرفين. اونحن نقتل؟ نقول: نعم نقتل واحد

لك وفي اآلية األخرى ما فيها )لك( وتؤدي نفس  ( سورة الكهف[75]){ }َأَلْم َأُقل لَّكَ والثاني: 
المعنى، إذًا )لك( هنا قدر زائد على ما جاء في اآلية األخرى التي تؤدي نفس المعنى فهذا 

 إطناب.
يِ ُئ ِإالَّ ِبَأْهِلِه{والثالث:   مساواة بقدر المعاني. ( سورة فاطر[،43]) }َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ

 ( سورة آل عمران[،144]) }َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل{السادس: القصر، وهو الحصر، ومثاله: 
والقصر كما تعلمون قصر حقيقي وقصر إضافي، فهنا القصر قصر محمد على الرسالة، والمراد 

ُسُل َأَفِإن }َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ رَ من ذلك أال نعم يتصور أنه مخلد مثاًل،  ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ
 يعني هذا وصفه، هذا أخص أوصافه. ( سورة آل عمران[144]) مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم{

وهم: آدم، ونوح،  "ومن أنواع هذا العلم: األسماء، فيه من أسماء األنبياء خمسة وعشرون"
سحاق، ويعقوب، ويوسف، ولوط، وهود، وصالح،  سماعيل، وا  براهيم الخليل، وا  دريس، وا  وا 
لياس، واليسع،  وشعيب، وموسى، وهارون، وداود، وسليمان، وأيوب، وذو الكفل، ويونس، وا 

، فيهم األسماء العربية -صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين-وزكريا، ويحيى، وعيسى، ومحمد 
وفيهم األعجمية، وكلهم ممنوعون من الصرف إال ستة: صالح، ومحمد، وشعيب ها؟ ونوح، 

 ولوط، وهود، ستة.
هم: جبرائيل، وأيضًا ميكائيل، وأيضًا هاروت وماروت، هاروت وماروت،  "والمالئكة أربعة"

ء والمالئكة إبليس يعني غير األنبيا "وغيرهم"( سورة الزخرف[ نعم، 77]) }َوَناَدْوا َيا َماِلُك{مالك، 
اللعين، وقارون المتكبر بثرواته، وطالوت الذي جعله هللا ملكًا على بني إسرائيل، وجالوت الذي 



 }َيا ُأْخَت َهاُروَن{قتله داود، ولقمان الحكيم، وتبع، ومريم ابنة عمران، وعمران أبوها، وهارون، 
ألنبياء، هارون أخو موسى من ليس المراد به النبي، ولذا هو من غير ا ( سورة مريم[،28])

فهو ليس من األنبياء،  }َيا ُأْخَت َهاُروَن{الخمسة والعشرين األنبياء، وهنا هارون أخو مريم، 
( 37])}َفَلمَّا َقَضى َزْيٌد{، وال يوجد ولم يذكر من الصحابة إال زيد، "ومن الصحابة زيد"وعزير، 

 إلى آخرها.  سورة األحزاب[
فيه إال..، لم يكن فيه غير أبي لهب، وال شك أن ذكر الشخص بكنيته فيه من الكنى..، ليس 

أقوى تشريف له أن يذكر بكنيته، يعني بداًل من أن تقول: يا سعد، يا عمرو، يا أبا سعيد، يا أبا 
، فذكره -جل وعال-محمد وهكذا، لكن هنا أواًل: ألن اسمه محرم )عبد العزى( معبد لغير هللا 

حرم، األمر الثاني: أنه في كنيته ما يدل على مآله وهو اللهب نعم وهو بالكنية ألن االسم م
 اللهب.

، لقب، وهو االسكندر، يقولون: لقب ذلك لذؤابتين كانتا له، وقيل "وفيه من األلقاب ذو القرنين"
 أيضًا: كان له قرنان، وقيل: ألنه طاف قرني األرض.
احة أو ألنه ال يمسح مريضًا إال برئ، وقيل وهناك أيضًا فيه من األلقاب المسيح، وهو من السي

غير ذلك، وفيه أيضًا فرعون، فرعون ما ذكر مع قارون لماذا؟ نعم قارون اسمه، وهنا لقبه، وهو 
لقب لكل من ملك مصر من األقباط، والمراد به الوليد بن نعم؟ فرعون الموجود على وقت موسى 

 .-عليه السالم-
أال يذكر..، أن ينص على المراد بما ال يدل على اسمه أو كنيته  المبهمات: المبهمات، واإلبهام:

أو لقبه ليخرج ما ذكر، ما عدا االسم واللقب والكنية إبهام، نعم، إبهام ومن ذلكم: مؤمن من آل 
}َوَجاء ِمْن فرعون اسمه حزقيل، وجاء في بعض اآلثار ما يدل عليه، والرجل الذي في )يس( 

حبيب بن موسى النجار، والذي في سورة  ( سورة يــس[20]) ٌل َيْسَعى{َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرجُ 
القصص؟ الذي في سورة )يس( حبيب بن موسى النجار، لكن الذي في سورة القصص ما اسمه؟ 

ْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى{ من هو؟ ما هو مبهم يدخل في  ( سورة القصص[20]) }َوَجاء َرُجٌل مِ 
 المبهات هنا؟

 بلى.
 إيه ما ذكره المؤلف، ولعل كتب التفسير تراجع له.

 طالب: لم يذكره المفسرون.
 ما ذكروه، متأكد؟ يحتاج إلى مراجعة.

 ( سورة البقرة[؟246]) }ِإْذ َقاُلوْا ِلَنِبيٍ  لَُّهُم اْبَعْث َلَنا َمِلًكا نَُّقاِتْل ِفي َسِبيِل ّللا ِ{في 
 ما ذكره؟ 

 .البأس



 ألنبياء باسمه، واالسم يقضي على اإلبهام.نعم، لكن لعله ذكر مع ا
 ما سمي، داود سماه.

}َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن نعم، فتى موسى في سورة الكهف: يوشع بن نون، والرجالن في المائدة: 
ُ َعَلْيِهَما اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب{  أم موسى:  يوشع وكالب، ( سورة المائدة[23])َيَخاُفوَن َأْنَعَم ّللا 

اسمها يوحاند، امرأة فرعون: اسمها آسية بنت مزاحم، والعبد الذي لقيه موسى هو الخضر، 
والغالم الذي قتله الخضر اسمه: حيسور، وبعضهم يقول: جيسور، والملك الذي يأخذ كل سفينة 
ر غصبًا هدد ابن بدد، كالهما على وزن صرد، والعزيز المذكور في سورة يوسف: إطفير أو فطفي

 اسمها: رعيل. -امرأة العزيز-على ما قال، امرأته 
وهي في القرآن كثيرة، المبهمات في القرآن كثيرة، يعني ما استوعب، هناك مؤلفات في المبهات، 

 نعم، لكنه ما ذكر، هو ذكر أنه رعيل، وعلى كل حال الخالف موجود.
أقول: المبهمات، مبهمات القرآن، ومبهمات الحديث فيها المؤلفات، ومن أجمع ما ألف: كتاب 
 السهيلي في مبهمات القرآن، وللسيوطي أيضًا: مفحمات األقران من مبهمات القرآن، وهللا أعلم. 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لة شيخنا هذا البيان، وهذا الشرح الوافي، ونكون بهذا قد أتممنا سماع شرح شكر هللا لفضي

أن يجعلها في موازين حسناته،  -جل وعال-هذه الرسالة القيمة من فضيلة الشيخ، ونسأل هللا 
ياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعندنا مجموعة من األسئلة وهي كثيرة.  وأن يرزقنا وا 

 
سئلة كما ترون كثيرة، وشيخنا عنده ارتباط، عنده مناسبة اآلن، ولذلك أحسن هللا إليكم: األ

 -عز وجل-امتد الوقت، وذهب منه، وتصرم شيء كثير، وال يسعنا إال أن نرفع أيدينا إلى هللا 
أن يثيب فضيلة الشيخ ويجزيه الجزاء األوفى، ويجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سبحانه 

 جواد كريم.
وراق يطلبون من فضيلة الشيخ أن يكون له درس في شمال الرياض، يختار وعندي بعض األ 

 له مسجدًا وبعضها عين المسجد، وهو مسجد األميرة نورة.
 ال أوبعناية، وما أدري عن هل الوقت يسعف  -إن شاء هللا-على كل حال الطلب ينظر إليه 

كثيرة، والتوفيق بينها  يسعف؟ والطلبات من الجهات من جهة الرياض ومن خارج الرياض أيضاً 
ذا كان هنا مامه من أقرب الناس إلينا  ك إجابة لطلب ما فطلبصعب، وا  هذا المسجد ال سيما وا 

وأحبهم علينا، فهو أولى بالعناية من غيره، لكن ال أتصور أني في المدة القريبة التي تزدحم فيها 
كتب قديمة يعني نقرأ فيها فإجابة األعمال واألشغال والدروس تكاد تكون يومية وارتباطات يعني ب

 .-إن شاء هللا-الطلب إن تيسرت لكم علي هذا 



ونكرر الدعاء لفضيلة الشيخ بالحفظ والرعاية والتسديد والتوفيق، ونختم ما بدأناه به من حمد 
والثناء عليه، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه  -جل وعال-هللا 

 أجمعين. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 النقاية 
 علم الحديث

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
ويف هذه  ،أن جيعله خالًصا لوجهه مقر ِّاًب إليه -جل وعال -ففي هذا اللقاء الذي نسأل هللا

ب خمتصر بل نشرح يف علوم احلديث قسًما من كتا -إن شاء هللا تعاىل -الليايل الثالث
خالفًا ملا  ،وهو بضم النون كما نص على ذلك مؤلفه يف مقد ِّمة شرحه ،معتصر امسه النُّقاية

وليس  ،فقد ضبطوه بكسر النون ،ُسطَِّر على صفحة العنوان من مطبوعة دار الكتب العلمية
ضبطوه بكسر النون ومؤلفه يقول هذه نُقاية  ،بغريب أن خيطؤوا يف كتاب نص عليه مؤلفه

َغر حجمه  من عدة علوم، ضم النون أي خالصة خمتارةب هذا الكتاب على اختصاره وصِّ
 ،ويتضمن أربعة عشر علما تبدأ أبصول الدين وتنتهي ابلتصوف ،متضمن للمنت والشرح

وهو موجود متداول يف أشرطة ال أدري  ،مرورا بعلوم القرآن وهذا قد شرحناه يف دورة سابقة
يليه علم أصول الفقه مث  ،م احلديث الذي هو موضوع دورتنا هذهيليه عل ،هي أربعة أو مخسة

 ،مث التصوف ،والتشريح والطب ،والبديع ،والبيان ،واملعاين ،والصرف ،مث النحو ،الفرائض
 ،كثرية هذا من جهة  لن نشرح ما يتعلق أبصول الدين ألننا شرحنا فيه متوان ،أربعة عشر فنًّا

وألن هذا املنت وهذا القسم من هذا الكتاب ما يتعلق أبصول الدين ليس على طريقة السلف 
ولذلك نتجاوزه إىل  ؛فهو على مذهب األشاعرة ،يف تقرير مسائل العقيدة السيما الصفات

وال مينع أن يكتب عليه شرح حبيث ال يكون يف دورة إمنا يكتب عليه شرح مقروء ينبَّه  ،غريه
لكن سوف يبقى ما يتعلق ابلطب  ،طاء الكتاب لتتم الفائدة من الكتابفيه على أخ

ما يتعلق مبسائل الكتاب يف هذين ذكران يقال فيه مثل هذا الكالم إال إذا  الوالتشريح أظن 
 ،من األدلة الشرعية ومن كالم أهل العلم والطب النبوي -أعين الطب والتشريح -القسمني

القسم  ،ئل طبية اللهم إال مثل ما تدخل السيوطي نفسهوإال ما لنا دور نتدخل يف مسا
الذي هو التصوف فيه مسائل انفعة وتسميته ابلتصوف بناء على أن هذا النوع مما  األخري

يف عصره ويف بلده  ايتعلق ابلسلوك وأعمال القلوب ال إشكال عندهم يف تسميته تصوُّف
بعضه غري مقبول هذا إذا جتاوزان بل عنده شيء من التصوُّف الذي بعضه مقبول و  ،وعنده

وإال ما يتعلق ابلقلوب ابب من أبواب الدين ونفعه عظيم وأكثر من  ا،ومسينا هذا الفن تصوف



وشيخ اإلسالم له يد يف هذا   ،يتعرَّض له من علماء املسلمني احملققني ابن القيم وابن رجب
وأيًضا من غري  ،ستئذانكأن ما كتبه ابن القيم وابن رجب يعين يدخل إىل القلب بدون ا

على كل حال  ،احملققني كتب الغزايل يف إحياء علوم الدين مباحث كثرية تتعلق هبذا اجلانب
وعلم  ،هذه العلوم يعين لو اقتصران على عشرة منها اليت هي علوم القرآن وقد فرغنا منه

املتون بل  ألن كل منت يف ورقة من هذه ؛نفرغ منه يف هذه الدورة -إن شاء هللا -احلديث
يعين أقل من  ،أصول الدين عنده يف صفحة ونصف ،علم احلديث يف املطبوعة أقل من ورقة

وهو على  ،وهو منت جي ِّد ابلنسبة لعلوم القرآن ،وعلم التفسري يف مخس صفحات ،ورقة
على طريقة املتون وهو  اويُ ْعوِّز يف هذا الفن أن جتد متن ،اختصاره شامل وعلى طريقة املتون

علم احلديث مثل علم أصول الدين  ،مث شرحنا نظم هذا املنت للزمزمي ،جعلنا نشرحه الذي
وعلم الفرائض يف صفحة ونصف  ،وعلم أصول الفقه ورقة وثالثة أسطر ،يف صفحة ونصف

 ،مث بعد ذلك علم اخلط وهذا نسيناه ،والتصريف يف أقل من ورقة ،والنحو يف ورقة ،تقريبا
والبديع  ،وعلم البيان يف أقل من ورقة ،مث علم املعاين يف ورقة ،علم اخلط يف نصف صفحة

ما يتعلق بعلم احلديث مأخوذ  ،أربعة عشر فنًّا ،مث التصوف ،مث التشريح وعلم الطب ،أقل
وتكملة ما يف النخبة وما يف شرحها مأخوذ من  ،من النخبة حىت يف الطريقة ويف األلفاظ

خرج عن النخبة وشرحها ويف أكثر املوضوعات اليت هو ما فشرح النخبة للحافظ ابن حجر 
تطرق هلا سرد ألنواع علوم احلديث يعين تعرض لبعض التعاريف وترك الباقي جملرد السرد وإال 

 من أنواع علوم احلديث.. اومثانني نوع يةكيف يستوعب مثان
 عليها أرقام؟ أين اليت

 طالب: ...............
أكثرها  ،ومثانني يعين يف أقل من ورقة اعلوم احلديث سبعذي! ذكر من األنواع  ليستال، 

فقط من  اعلى طريقة ابن حجر يف اللف والنشر لكن يف األخري أخذ يعدد تعداديسري يعين 
إمتام الدراية طُبِّع قدميًا سنة ألف  -أعين النُّقاية مع شرحها -وهذا الكتاب ،غري تعريف

مث طُبِّع على هامش يف حاشية مفتاح العلوم  ،ندوثالمثائة وتسعة طبعة قدمية جدًّا يف اهل
مث طبع عن هذه الطبعة أكثر  ،للسكَّاكي يف املطبعة امليمنية سنة ألف وثالمثائة ومثانية عشر

طبعات من الطبعة امليمنية على نفس الصف وليست بتصوير إمنا نقل ليست  تمن مرة أخذ



هي طبعة دار الكتب العلمية لكنها ال مث جاءت الطبعة األخرية اليت  ،بتصوير أكثر من مرة
يعين إذا أخطأان يف صفحة العنوان وهذا اخلطأ   ،يعتمد عليها وال يعوَّل عليها لكثرة أخطائها

ا يعين تصوروا خطأ يف العنوان فماذا يتوقع من  ،كثري يف طبعات هذه الدار كثري جدًّ
بخاري بعنوان جزء القراءة خلف يعين إذا طبعوا جزء القراءة خلف اإلمام لإلمام ال ،املضمون
ويف كتاب املستطرف طبعوه يف  ،توقع من الدقة يف مضمون الكتابما الذي نالصالة 
والتعليق  ،والتحقيق هذا مفروغ منه أنه ليس فيه حتقيق ،حتقيق وتعليق فالن :قالوا ،جملدين

فذهبت إىل جدول اخلطأ والصواب قلت لعلهم استدركوا  ،فيه تعليق ليسأتصفح الكتاب 
فيه حتقيق  على أن ليسوصححوا فإذا مذكور يف اخلطأ والصواب قلت لعلهم يعتذرون 

من حتقيق وتعليق  الخطأ والصواب حتقيق وشرح! يعين بدفإذا حتقيق وتعليق هذا  ؛وتعليق
واعتذروا عن   شيء،فيه  ليسأان أحبث عن تعليق  ،وهو ال حتقيق وال تعليق حتقيق وشرح

ومع األسف أن هذه الدار تطبع أمهات  ،كلمة حتقيق وتعليق وإىل قوهلم حتقيق وشرح
وهي ال حتقيق وال تعليق وال  ،الكتب وبكثرة كاثرة وكل يوم تزف من الكتب الشيء الكثري

نعم قد تيسر لطالب العلم الكتب ألن كتبها رخيصة لكن اإلشكال أهنا تطبع  ،شيء
تضيق على املكان وإذا أردان  فقط ا،عشرين جملد ،مخسة عشر ،وسوعات يف عشرة جملداتامل

وتباع أبمثان رخيصة لكن ما الفائدة من كتاب فيه تصحيف  ،ال حتقيق وال تعليقف احتقيق
وحتريف ميأل الدواليب بدون حتقيق وال تعليق؟! على كل حال هذا احلاصل فالكتاب طبع 

مث  ،سنة ألف وثالمثائة وتسعة الطبعة اهلندية مع شرحه إمتام الدرايةهذه الطبعات بدءا من 
الطبعة امليمنية على حاشية مفتاح العلوم للسكاكي مث طبع أكثر من مرة أخذا عن الطبعة 

قلت أن هذا الكتاب برمته مأخوذ من  ،مث إىل أن جاء دور دار الكتب العلمية ،امليمنية
فاملنت مأخوذ من املنت والشرح مأخوذ من الشرح أتى  ،النخبة وشرحها للحافظ ابن حجر

وهذه طريقة السيوطي يف كثري من مؤلفاته أييت إىل كتاب فيختصره وهلذا بلغت  ،ابحلروف
ميكن تصل مؤلفاته إىل  اليعين املبتكر احملقق املدقق  ،مؤلفاته ما بلغت إىل الستمائة مؤلَّف

 ،ىل كتب اآلخرين وخيتصر منها هذا سهلستمائة ألن العمر ال يستوعب أما أن أييت إ
ات على ما تريد وتعطي الكتاب عالم تضعثالثة أو ويف يومني  أتخذ كتاابأن إبمكانك 

لكن كتاب ينشأ ابتداء وتدرس مسائله بعناية ودقة  ويصبح خمتصرا،ينسخه أو ينزله  ألحد



نها ما هو يف يعين ليس بغريب أن السيوطي يؤلف ستمائة كتاب م ،هذا حيتاج إىل وقت
ومنها ما هو يف ورقة يف األصل مث يف النهاية يف الطباعة حيقق ويعلق  ،عشرة جملدات أو أكثر

على كل حال هذا الواقع وهذا  ،جزء وهو يف األصل ورقة ويصبحعليه وخترج أحاديثه وينفخ 
ن كان ألن فيه فوائد وإ ؛ومادام بدأان يف الكتاب والكتاب يصلح أن يشرح للطالب ،احلاصل

قلنا أن منظومة الزمزمي و  ،والنقاية نظمت ،مأخوذ من كتاب آخر وقد مت شرحه مرارا ونظم
وعندي أيضا نظم خمطوط جلميع كتاب النقاية لكن مع  ،نظم لعلم التفسري من النقاية

األسف أين ملا أزمعت على السفر ابألمس حبثت فلم أجده قريبا وإال فهو عندي مؤكَّد 
"علم احلديث علم بقوانني يُعَرف هبا أحوال  -رمحه هللا تعاىل -يقول ،النُّقايةنظم  ،وقرأت فيه

مصطلح  ،ويقال أيًضا مصطلح احلديث ،علم احلديث ويقال له علوم احلديث السند واملنت"
 "وهو علم بقوانني يعرف هبا أحوال السند واملنت" ،وعلوم احلديث ،وعلم احلديث ،احلديث

والسند الطريق  ،قوانني وقواعد من خالل هذه القواعد يُعَرف أو تُعَرف أحوال السند واملنت
ل إىل املنت وهو عبارة عن الرجال والرواة الذين يذكرهم احملد ِّث مبتدًًئ بشيخه منتهًيا  ،املوصِّ

َمن ُعزَِّيت هو األلفاظ اليت تُنَقل هبذا السند إىل  :واملنت ،-صلى هللا عليه وسلم-برسول هللا 
وإن كان موقوفا فهو  ،-عليه الصالة والسالم-فإن كان مرفوعا فهو معزو إىل النيب  ،إليه

والرواة الذين من خالهلم  ،وإن كان مقطوعا فعزوه إىل التابعي فمن دونه ،معزو إىل الصحايب
ات يعتمد عليه أهل العلم يف إثب ،ومعىن سند يعين معتَمد ،تنقل األخبار يقال هلم سند

 :يقول ،األخبار ونفيها كما يستند اإلنسان على جدار أو عمود أو حنومها يعين يعتمد عليه
واخلرب أعم من احلديث ألنه يشمل املرفوع  "اخلرب إن تعددت طرقه بال حصر متواتر"

وأُمِّن تواطؤهم على الكذب  "إن تعددت طرقه بال حصر فهو املتواتر"، ،واملوقوف واملقطوع
أن  ،عدد يف مجيع طبقات اإلسناد فهو املتواتر املفيد للعلم اليقيين هبذه القيودووجد هذا الت
بال  ،وأن يؤَمن تواطؤهم على الكذب ،وأن يكون هذا التعدد بال حصر ،تتعدد الطرق

يضيف أهل العلم يف حد املتواتر أن  ،قد يرد خرب من طريق ألف ،فهذا هو املتواتر ،حصر
 ،املقصود أنه مدرك ابحلواس ،ن مسموع أو مرئي أو ملموسيسند إىل شيء حمسوس يعين م

 الو اجتمع مائة شخص فرأوا طائرا ظنوه هدهد ،عن غري حمسوس بل مظنون ال يكون منقوال
عندهم علم يقني أنه هدهد هل هذا ميكن أن يفيد العلم؟ ال ميكن أن  وليسيعين ظنوه  ،مثال



اإلشاعات ولو كثر انقلوها ما مل تستند إىل شيء  ،حمسوسبطريق يفيد العلم ال بد أن يكون 
عمر بن اخلطاب ملا دخل املدينة ودخل املسجد وجد الناس  ،حمسوس فإهنا ال تفيد العلم

مث استأذن عمر  ،طلق نساءه -عليه الصالة والسالم-حول املنرب كلهم يقول أو يقولون النيب 
وآىل من نسائه شهرًا وجلس يف  وقد اعتزل نساءه -عليه الصالة والسالم-على النيب 

هل  -عليه الصالة والسالم-وسأل النيب  ،استأذن مرة مث مرتني مث ثالث مث أُذن له ،املشربة
عليه الصالة -هذه اجلموع اليت يف املسجد كلهم يقولون النيب  ،«ال»طلقت نساءك قال 

 -لصالة والسالمعليه ا-مسعوا النيب  ؟طلق نساءه هل اعتمدوا على شيء حمسوس -والسالم
جتد اخلرب  ،واإلشاعات كثرت يف األزمان املتأخرة ،إمنا اعتمدوا على إشاعات ؟يقول ذلك

مث ينتشر خالل  ،خيتلقه شخص أو وسيلة من وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة أو املرئية
على هل ممكن أن يفيد العلم مثل هذا اخلرب الذي اعتمد  ،وقت قصري يف مجيع أرجاء الدنيا

أو على هذا اخلرب املختلق؟ ولو كثر انقلوه كل من قرأ هذه الصحيفة ذكر هذا  ؟هذه اإلشاعة
 "وغريه آحاد" ،لكن مثل هذا ال يفيد علم ألنه مل يستند يف أصله إىل شيء حمسوس ،اخلرب

هل  ،طيب مفاد اخلرب املتواتر العلم ا،إذا مل تتوافر هذه الشروط يكون آحاد ،غري املتواتر آحاد
أو نستفيد العلم من بلوغه العدد  ،نستدل على بلوغ العدد املطلوب يف املتواتر إبفادته العلم

وإفادة العلم ال شك أهنا نتيجة لتوافر  ،ألن بعضهم يدخل يف حده إفادة العلم ؟املطلوب
كتمل هذه الشروط وإال يلزم عليه أنه ال يكتمل العدد ال إبفادة العلم وال يفيد العلم إال إذا ا 

وتفصيل  ،نعم العدد يزداد شيئا فشيئا إىل أن حتصل الطمأنينة يف القلب كنمو النبات ،العلم
مثل هذه املسألة ابألمثلة يعوق عن املشي يف الكتاب واملقرر أنه ينتهي يف هذه الدروس 

 ،"واآلحاد إن كان أبكثر من اثنني فمشهور" ،يعين غري املتواتر آحاد "وغريه آحاد" ،الثالثة
فاملشهور ما يرويه ثالثة حبيث ال يقل يف طبقة من طبقات  ،ثالثة فما فوق هو املشهور

 ،أي ابالثنني فقط "أو هبما"وبعضهم يسميه املستفيض  ،هذا هو املشهور ،إسناده عن ثالثة
املقصود أنه  ،اثنني عن اثنني إىل آخر اإلسناد ولو كان يف أثناء إسناده زاد العدد عن االثنني

طبقات السند عن اثنني يعين يوجد اثنني ولو  -الطبقات -ال يقل عن اثنني وال يزيد يف مجيع
ويرى بعضهم أن املشهور ما فوق الثالثة والعزيز مروي االثنني  ا،يف طبقة واحدة يسمى عزيز 

طبقات نعم إن كان مراده أنه يف مجيع ال ،بعضهم يقول إن العزيز غري موجود ،أو الثالثة



وإن كان املقصود نفي العزيز ابحلد الذي  ،طبقات السند ال يزيد عن اثنني وال ينقص حمتمِّل
 ،ذكره ابن حجر وغريه حبيث لو توفر هذا الشرط ولو يف طبقة واحدة فهو موجود وله أمثلة

 بواحد""أو  ،ألن الطريق األول تقوَّى وتعزَّز ابلطريق الثاين ؛من العزة والقوة "أو هبما فعزيز"
ما يروى عن طريق واحد ولو يف طبقة واحدة  "فهو الغريب"يعين يروى من طريق راٍو واحد 

وهو غريب نسيب وغريب  ا،ولو زاد العدد يف بقية الطبقات يسمونه غريب ،من طبقات السند
الغريب املطلق ما كانت التفرد يف أصل  "ويكثر إطالق الفرد عليه"غرابة مطلقة  ،مطلق
"مقبول وغريه املتواتر يعين اآلحاد  "وهو" ا،يسمونه غريب ،نسيب ما كان يف أثنائهوال ،السند

بل يرى أهل العلم أنه ليس من مباحث علوم احلديث بل هو من مباحث أصول  مقبول"
 ؛وقل من يدرجه يف أنواع علوم احلديث ،ولذا جتدون عناية أهل احلديث ابملتواتر قليلة ؛الفقه

املتواتر ال حيتاج إىل  ،وصناعة احملد ِّث النظر يف األسانيد ،ظر يف أسانيدهألنه يقَبل من غري ن
وعلى كل حال أدرجه بعض أهل احلديث  ،أن ينظر يف إسناده فهو من اختصاص األصوليني

فيه املقبول مما  ،أما اآلحاد من املشهور والعزيز والغريب ففيه املقبول وغري املقبول ،يف مؤلفاهتم
"إن نقله وهو املقبول  "فاألول" ،وفيه املردود وهو الضعيف أبنواعه ،حلسنيشمل الصحيح وا

"إن نقله فاألول  ،هذا املقبول عدل اتم الضبط متصل السند غري معلل وال شاذ صحيح"
"اتم وهو من له ملكة صفة وهيئة اثبتة راسخة حتمله على مالزمة التقوى واملروءة  عدل"

"متصل  ،أبن يضبط ما مسع ويؤديه كما مسعه سواء كان ضبطه يف صدره أو يف كتابه الضبط"
 :فال بد من عدالة الرواة ومتام ضبطهم واتصال سنده ،يعين حال كونه متصل السند السند"

وأداه إىل من  ،أبن يكون كل واحد رواه عمَّن فوقه من الرواة بطريق معترَب من طرق التحمل
يعين سامل من العلة  "متصل السند غري معلَّل وال شاذ" ،من طرق األداء دونه بطريق معترَب 

وهي كما بينها أهل العلم أهنا سبب خفي غامض يقدح يف صحة احلديث الذي ظاهره 
وهل األفصح معلل أو معل أو معلول  ،غري معلَّل يعين غري مشتمل على علة ،السالمة منها

وأما معلول فاستعمال مرذول وإن وجد يف كالم  ،ذكر ذلك احلافظ العراقي وأن معل أفضل
وهي سبب خفي  ،املقصود أنه يقول غري معلل يعين غري مشتمل على علة ،أهل العلم

 :إذا توافرت هذه الشروط ،وال شاذ ،غامض يقدح يف صحة اخلرب الذي ظاهره السالمة منه
هذا هو الصحيح  ،الشذوذوانتفاء  ،انتفاء العلة ،اتصال السند ،متام الضبط ،عدالة الرواة



ألن الصحيح عندهم ينقسم  ؛ويضاف إليه يف الصحيح لغريه وجود اجلابر عند االحتياج إليه
وإن خف الضبط ونزل إىل  ،صحيح لذاته ما توافرت هذه الشروط اخلمسة :إىل قسمني

"غري  ،فإن تعددت طرقه فهو صحيح لغريه ،درجة احلسن مع بقية الشروط فإنه يكون حسنا
وهل ميكن أن يسمى  ،ألن بعضهم يشرتط يف العلة أن تكون قادحة ؛يعين بعلة قادحة لل"مع

ما مينع من العمل  ،غري القادح علة؟ ألهنم عندهم ما مينع من العمل علة ولو مل تكن قادحة
احلديث صحيح توافرت فيه الشروط سابقة  ،ابحلديث علة ولو كانت غري قادحة يف األصل

لكن  افاخلرب يكون صحيح ،ن العمل به هذه علة لكنها ليست بقادحةلكن وجد ما مينع م
ولذلك ذكروا هذا  ؛أو ما أشبه ذلك ،أو معارض متأخر عنه ،ال يعمل به إما ملعارض راجح
ثقة  ،وهو ما كان خمالفا لرواية من هو أوثق منه "وال شاذ" ،القيد أبن تكون العلة قادحة

فرواية األوثق  ،يروي ابلشروط املتقدمة لكن روايته متضمنة ملخالفة رواية من هو أوثق منه
فإن كان املخالِّف  ،حيكم عليها ابلشذوذ لوجود املخالفة ،حمفوظة ورواية من دونه شاذة

لألوثق ضعيفا قال أهل العلم إنه منكر ويقابله رواية األوثق واألحفظ واألكثر يقال هلا 
هذا حد  "صحيح" ،والذي يقابل املنكر املعروف ،الذي يقابل الشاذ احملفوظ ،ةمعروف

 ،يعين الصحيح يتفاوت "ويتفاوت"فإن خف الضبط يقول  ،الصحيح وحد الصحيح لذاته
توجد هذه الشروط لكن هل نقول إنه إذا وجد إسناد توافرت فيه هذه الشروط ووجد إسناد 

 الهذا اإلسناد مطابق لإلسناد األول مائة ابملائة؟ آخر توافرت هذه الشروط هل نقول أن 
وتوافرت الشروط أيضا يف  ،ميكن أن يقال توافرت الشروط يف مالك عن انفع عن ابن عمر

الزهري عن سامل عن ابن عمر هل نقول إن الزهري مثل مالك من كل وجه؟ أو انفع مثل 
وت بل البشر كلهم ال ميكن أن سامل من كل وجه؟ ال، فعموما الرواة حيصل بينهم من التفا

وقد يكون هذا الراوي املرجَّح  "ويتفاوت" :ولذا قال ؛آلخر من كل وجه امطابق اجتد شخص
وجعلوا يف  ،ولذا تفاوت ما توافرت فيه هذه الشروط اخلمسة ؛يف حال مرجوح يف حال أخرى

مث ما كان على  ،مث ما خرجه مسلم ،مث ما رواه البخاري ،أعلى درجات الصحيح املتفق عليه
مث ما كان صحيحا  ،مث ما كان على شرط مسلم ،مث ما كان على شرط البخاري ،شرطهما

معروف أن الضبط يتفاوت كما أن  "ويتفاوت فإن خف الضبط فحسن" ،على شرط غريمها
 ا،فإذا خف الضبط عن القدر املشرَتط لصحة اخلرب فإنه يكون حسن ،العدالة تتفاوت



فالشروط  ،ما نقله عدل خف ضبطه متصل السند غري معل وال شاذواحلسن ما رواه أو 
واحلسن اصطالح عند أهل العلم معروف أطلق  ا،متطابقة إال يف الضبط هذا يسمونه حسن

 على أحاديث وتفاوتت عبارات أهل العلم يف حده.
 والحسن المعروف مخرجا وقد

 
 اشتهرت رجاله بذاك حد 

 حمد.................... 
 

 ............................ 
 اخلطايب. 

 .......وقال الترمذي ما سلم
 

 من الشذوذ مع راو ما اتهم 
 بكذب ولم يكن فردا ورد 

 
 قلُت وقد حسن بعض ما انفرد 

وقال الذهيب إنه ال مطمع يف  ،حىت صعب متييزه اكبري   ااملقصود أن احلسن اختلف فيه اختالف 
وهذا التوسط حقيقة  ،نه يقع يف مرتبة متوسطة بني الصحيح والضعيفمتييزه ملاذا؟ أل

د من  ،حىت إن من أهل العلم من يرتفع عنده هذا اخلرب قليال فيلحقه ابلصحيح ،مشكِّل وُوجِّ
ومنهم من قد يسرتوح إىل نزوله عن رتبة  ،ال يفرق بني الصحيح واحلسن من أهل العلم

ونظرا هلذا التذبذب الواقع بني القسمني جعل بعضهم أهل العلم  ،التوسط فيلحقه ابلضعيف
وعلى كل حال املسألة مسألة معرفة وخربة ودربة من أهل العلم  ،يقول أنه ال مطمع يف متييزه

الذين أداموا النظر يف قواعد أهل العلم واصطالحاهتم وأكثروا التطبيق  ،املختصني هبذا الفن
فمثل هذا تتولَّد املَلكة اليت يستطيع هبا  ،مال األئمة لأللفاظعليها ونظروا يف مواقع استع

احملد ِّث على احلكم على اخلرب أبنه ارتفع إىل درجة الصحيح أو نزل قليال عنها ومل يصل إىل 
حتتاج إىل خربة  ،فاملسألة حتتاج إىل مران ،أو نزل عنها إىل حد الضعيف ،حد الضعيف

أحاديث حكم عليها أهل العلم ابلصحة أو  ،إىل األحاديثأما مبتدئ أييت  ،طويلة يف العلم
 :نقول ،إهنا من قبيل احلسن :ويقول ،مث يريد أن يتوسط وليست لديه هذه اخلربة ،ابلضعف

حبيث  ،مثل هذا ال يقول به آحاد طلبة العلم إمنا هو مرتوك ملن صارت لديه األهلية التامة
وقد حيكم على خرب بسند أنه وصل إىل هل ترتفع  ،حيكم على هذه األخبار ابلقرائن

الصحيح وأن هؤالء الرواة ضبطوا هذا املنت وإن حكم على منت آخر بنفس السند أنه مل 
إذا نظرت إىل راوي مبفرده قد  ،وقل مثل هذا يف الراوي املفرد ،يصل إىل درجة الصحيح

 ،إىل درجة الثقةوقد حيكم عليه يف موضع آخر أنه ال يصل  ،حيكم عليه أبنه ثقة يف موضع



بعض  ،فاألنظار ال بد أن تتعدد بتعدد األحوال ،وقد يهِّم يف موضع وقد يضبط يف موضع
طالب العلم يرى يف أحكام ابن حجر يف التقريب ويف فتح الباري ويف التلخيص شيء من 

فعبيد هللا بن األخنس قال  ،ويقول إن ابن حجر اضطرب ،االختالف على الراوي الواحد
ويف التقريب قال صدوق قال ابن حبان  ،تح الباري ثقة وشذ ابن حبان فقال خيطئعنه يف ف

ال؟ ابن حجر ملا حكم عليه يف فتح  أوهذا اختالف يف احلكم واضطراب  ؟خيطئ كيف
 ،فحكم عليه من خالل هذا احلديث ،الباري نظر يف احلديث املخرَّج يف صحيح البخاري

شك أن فيه  اله صدوق قال ابن حبان خيطئ هذا وإال لو حكم عليه يف فتح الباري أبن
لكن إذا نظران إىل جمموع  ،تطرق اخللل للصحيح وقد ضبط هذا اخلرب فهو ثقة يف هذا اخلرب

إليه ينظر  ال ،مروايته وهو الالئق ابصطالحه يف التقريب ألنه ينظر إليه يف العموم يف اجلملة
إىل مالك يف مجلته قلنا جنم السنن بال لكن لو نظران  ،من خالل منت واحد أو حديث واحد

لكن إذا نظران إىل بعض املتون اليت أخطأ فيها كيف حتكم على مالك؟ يبقى اإلمام  ،منازع
ومنثل مبالك ألنه كما  ؟ومن يعرى من اخلطأ والنسيان ،مالك ثقة لكن يف هذا املوضع أخطأ

ة ما من شخص إال وحيفظ له خطأ وإال احملدثون كلهم هبذه املثاب ،قال أهل العلم جنم السنن
فُتضبط األخطاء للراوي  ،ومن يعرى كما قال اإلمام أمحد عن اخلطأ والنسيان ال يسلم أحد

العكس إذا كان  ،الواحد كما فعل ابن عدي يف الكامل ويبقى ما عدا ذلك على األصل
مثل  ،ضبطه ألحاديث معينة وهو يف مجلته عنده أخطاء تنزله عن مرتبة الثقة إىل الصدوق

ألنه يقع اخللل يف األحكام من بعض طالب  ؛هذه املالحظ وهذه األنظار ال بد من مراعاهتا
 ،امهمالعلم الذين أيخذون القواعد النظرية ويطبقوهنا من غري معرفة لطرائق املتقدمني وأحك

فاملرد يف هذا إىل أئمة هذا  ا،فإذا عرض حكمه على أحكام املتقدمني وجد هناك تباين
 ،وطالب العلم أثناء التطبيق عليه أن يعرض نتائج أحكامه على أهل االختصاص ،الشأن

فإن خرجت مطابقة محد هللا  ،ويقارن بني هذه النتائج وبني ما قاله أهل العلم يف األحاديث
"فإن خف الضبط فحسن  ،ال رجع إىل عمله ونظر يف مكمن اخللل عندهوإ ،على ذلك

زايدة راوي احلديث الصحيح الذي هو الثقة اتم الضبط العدل اتم  وزايدة راويهما مقبولة"
وراوي احلسن الذي خف  ،العدالة ومتام الضبط :ألن الثقة من مجع بني الوصفني ؛الضبط

 ،ايدة راوي احلسن من خف ضبطه مقبولةضبطه زايدة راوي الصحيح من مت ضبطه وز 



وإذا نظران يف أحكام العلماء املتقدمني ال  ،وبعضهم ينقل االتفاق على قبول زايدة الثقة
ال  ،وال الوقف والرفع ،وال يف تعارض الوصل واإلرسال ،جندهم حيكمون يف مثل هذا املوضع

وإذا  ،قالوا زايدة الثقة مقبولة بينما الذي درج عليه املتأخرون ،جتدهم حيكمون أبحكام مطردة
وإذا تعارض الرفع مع  ،ألن معه زايدة علم ؛تعارض الوصل واإلرسال فاحلكم ملن وصل

وأبو  ،وابن معني ،وابن املديين ،وإذا نظران إىل أحكام األئمة اإلمام أمحد ،الوقف كذلك
أحياان حيكم ابلرفع و  ،جتده حيكم ابإلرسال أحياان وأحياان حيكم ابلوقف ،وأبو زرعة ،حامت

حكم على  -رمحه هللا -فمثال اإلمام البخاري ،وأحياان حيكم ابلوصل تبعا ملا ترجحه القرائن
اإلمام أمحد  ،وخرجه يف صحيحه ،حديث ابن عمر يف رفع اليدين بعد الركعتني أبنه موصول

 ،ه ابلوقفولذلك حكم علي ؛كذاههل قال اإلمام أمحد الزايدة مقبولة؟ ما قال  ،قال موقوف
ألنه قال القرائن دلت على  ؛اإلمام البخاري حكم على احلديث أبنه مرفوع وقَ َبل هذه الزايدة

"ال  :البخاري حكم على حديث ،واإلمام أمحد القرائن دلت عنده على عدم قبوهلا ،قبوهلا
أبنه موصول مع أن من أرسله كما قال احلافظ العراقي كاجلبل شعبة وسفيان  نكاح إىل بويل"

املقصود أنه  ،أرسلوه وحكم على أحاديث ابإلرسال فيما نقله عنه اإلمام الرتمذي وغريه
ومثله  ،ليست هناك قاعدة مطردة ال لزايدة الثقة وال لرتجيح الوصل على اإلرسال أو العكس

ومنهم من يرد  ،منهم من يقبل مطلقا ،ف موجود بني أهل العلممع أن اخلال ،الرفع والوقف
لكن طريقة أهل العلم األئمة  ،ومنهم حيكم لألكثر ،ومنهم من حيكم لألحفظ ،مطلقا

الزايدة هذه ال  "وزايدة راويهما مقبولة" ،حيكمون على مثل هذه املسائل مبا ترجحه القرائن
أو قد تكون  ،أو تكون ال موافقة وال خمالفة ،ختلو إما أن تكون موافِّقة أو تكون خمالفة

وإن كانت خمالفة  ،فإن كانت موافقة ال إشكال يف قبوهلا ،موافقة من وجه وخمالفة من وجه
وإن كانت ال  ،نظران يف الراجح واملرجوح كما يف الشاذ واحملفوظ الذي تقدمت اإلشارة إليه

 ،وإن كان ممن ال حيتمل تفرده ردت ،ه قُبَِّلتموافقة وال خمالفة فإن كان راويها ممن حيتمل تفرد
ففي حديث اخلصائص  ،وإن كانت موافقة من وجه وخمالفة من وجه هذه حتتاج إىل دقة نظر

فالرتبة  «وجعلت تربتها لنا طهورا»ويف رواية مسلم  «جعلت لنا األرض مسجدا وطهورا»
األرض تراب جزء أو فرد من فيها موافقة ألهنا جزء من  ،فيها موافقة لألرض وفيها خمالفة

ولذا خيتلف  ؛وفيها نوع خمالفة السيما عند من يقول أن الرتبة وصف وليست بفرد ،أفرادها



وغريهم  ،الشافعية واحلنابلة يقولون أنه ال يتيمم بغري الرتاب ،أهل العلم يف التيمم بغري الرتاب
ا إهنا من ابب العموم واخلصوص إن قلن «تربتها»ألن هذه الزايدة  ؛يقولون يتيمم بغري الرتاب

فمثل هذه  ،وإن قلنا إهنا من ابب التقييد واإلطالق قلنا فيها خمالفة ،فيها خمالفة ليسقلنا 
وهذا  ،املوضوعات حتتاج من طالب العلم إىل شيء من دقة النظر والتأين يف دراسة املسائل

فتجده يف أول  ،شراحاحلديث خبصوصه جتدون كالم الشراح فيه شيء من اخللط أو بعض ال
ال  :وبعضهم يقول ،وبعضه حيمل املطلق على املقيد ،حيمل اخلاص على العام :الكالم يقول

 ،كم موافق حلكم العام ال يقتضي التخصيصحبألن ذكر اخلاص  ؛حيمل العام على اخلاص
"فإن خولف  ،يف مثل هذه املسائل وسببه عدم اجلزم أبن الرتبة فرد أو وصف اجتدون خلط

يعين إذا وجدت املخالفة فاألرجح هو احملفوظ واملرجوح هو الشاذ على ما  أبرجح فشاذ"
 ،جتد حديثني يدل أحدمها على حكم "وإن سلم من املعارضة فمحكم" ،تقدم اإلشارة إليه

واملعارضة إمنا هي يف الظاهر إذ ال توجد  ،ويدل الثاين على خالفه فتوجد هذه املعارضة
كما أنه ال توجد   ،حديثني صحيحني صادرين من مشكاة واحدةمعارضة حقيقية بني 

هذا النوع من أنواع علوم احلديث متيز فيه مجع من  ،معاَرضة بني نص صحيح وعقل صريح
ال يوجد حديثان  :أهل العلم منهم إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية حيث يقول

وجتد بعض العلماء يقرر التعارض  ،متعارضان فمن وجد شيئا من ذلك فليأتين ألوفق بينهما
والتعارض إمنا هو كما  ،ألن هللا فتح عليه مبا يرفع هذا التعارض ؛وينفي آخر هذا التعارض

ابن خزمية إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية يقول هذا الكالم ووف ِّق يف   ،قلنا يف الظاهر
به الصحيح موجود فيها شيء من وتراجم كتا ،كثري من األحاديث اليت مجع بينها ووفق بينها

ألنه عارضه حديث  ؛لكن حكم على حديث ابلوضع وهو مقبول عند أهل العلم ،هذا النوع
ألنه  ؛جاء الوعيد على من أم قوما وخص نفسه بدعوة دوهنم قال هذا اخلرب موضوع ،صحيح

-لرسول خمالف للحديث الصحيح يف دعاء االستفتاح اللهم ابعد بيين وبني خطاايي يقوله ا
خفي عليه اجلمع بني هذين  ،وهو يصلي ابلناس ويؤمن الناس -عليه الصالة والسالم

قالوا الوعيد على من خيص  ،ومجع بينهما أهل العلم وأثبتوا الثاين كما أثبتوا األول ،اخلربين
من أما الدعاء الذي ال يؤمن عليه فال مانع  ،عليه نُ ؤمَّ نفسه دون املأمومني يف الدعاء الذي يُ 

أما الدعاء الذي يشرتك  ،أو الدعاء الذي ال يشرتك فيه اإلمام واملأموم ،أن خيص نفسه دوهنم



 ،اآلن يف الصالة كل املصلني بني السجدتني يقولون رب اغفر يل ،فيه اإلمام واملأموم
وكلهم يستفتحون لكن اجلمع األول أظهر  ،فيه إشكالفليس يشرتكون فيه مثل هذا لو أفرده 

اللهم " :يقول يف دعاء القنوت ايعين إذا تصوران إمام ،على الدعاء الذي يؤمَّن عليه يف محله
هل هذا مناسب؟! ال، غري مناسب  ،وخلفه مجوع املصلني يقولون آمني "اهدين فيمن هديت

ال إشكال يف أن يفرد ف ألنفسهم نيدعو  املأمومنيكل   ،لكن إذا دعا يف سجوده وخص نفسه
حكم على احلديث الثاين ابلوضع ألنه خمالف -رمحة هللا عليه-ابن خزمية ،نفسه ابلدعاء

"فإن خولف أبرجح فشاذ وإن سلم من املعارضة  ،للحديث املتفق عليه واجلمع ظاهر
للتوفيق  اأن يوجدوا طريق ، حاول وجهد أهل العلم يفيعين وإن ال ميكن اجلمع فمحكم وإال"

"وإن سلم من املعارضة والطرق للتوفيق بني النصني  استغلقت السبلو بني احلديثني فعجزوا 
، "وإن فيه معارض هذا حمكم وليسإن سلم من املعاَرضة فمحكم وإن ال يسلم من املعاَرضة" 

 ،إذا أمكن اجلمع فمختلف احلديث ال يسلم من املعارضة وأمكن اجلمع فمختلف احلديث"
هل هو مصنَّف مستقل اختالف وصنَّف فيه اإلمام الشافعي على خالف بني أهل العلم 

 ،أيضا ألف فيه ابن قتيبة خمتلف احلديث ،أو ابٌب من أبواب األم وال يضري ذلك ،احلديث
يعين عرف املتقدم من  "فمختلِّف احلديث وإال ميكن اجلمع وُعرِّف اآلخر" ،وفيه مصنفات

والنسخ رفع  ،رفالناسخ هو املتأخ ،فاملتقدم منسوخ واملتأخر انسخ "فناسخ ومنسوخ"املتأخر 
وسيأيت ذكره يف  ،احلكم الشرعي الثابت خبطاب شرعي حبكم آخر خبطاب شرعي مرتاٍخ عنه

يعين  "وعرف اآلخر فناسخ ومنسوخ مث يرجَّح أو يوقف" -إن شاء هللا تعاىل -أصول الفقه
ووجوه الرتجيح بني النصوص  ،إن مل يعرف املتقدم من املتأخر ومل ميكن اجلمع يرجح بينهما

 ،وأوصلها احلافظ العراقي إىل مائة وجه ،كر احلازمي منها يف مقدمة االعتبار مخسني وجهاذ 
"مث يرجح أو  ،وحصرها السيوطي يف التدريب يف مثانية أوجه كلية يندرج حتتها بقية األوجه

ما استطعنا اجلمع وال عرفنا املتقدم وال املتأخر وال استطعنا  ،عجزان عن الرتجيحيوقف" 
ح اعتداء على النصوص  ؛الرتجيح بوجه من وجوه الرتجيح نتوقف ألن الرتجيح بغري مرج ِّ

 ال يوجديقول  ،وبعضهم يطرد ذلك حىت يف األمور العادية ،هذا فيما يتعلق ابلشرع ،وافتيات
شيخ اإلسالم ميث ِّل هلذا ابلبداءة أبحد  ،د رجح عندهإال وق ،إال وقد رجحه يفعل شيئاأحد 

لكن أحياان ابلنسبة للطريقني أنت ال تدري أيهما أقرب أنت  ،الرغيفني وسلوك أحد الطريقني



وأنت ما تدري أيهما أقرب  ،تريد أن تصل إىل غاية تذهب مع الطريق األمين واال األيسر
هل نقول أن هذا ترجيح بغري  ،و كيفما اتفقهل تقول أرجح ابليمني؟ أ ،وأسلم عاقبة وأيسر

ح لو سلكت الشمال مثال الطريق األيسر على يدك اليسار الشمال هل نقول بدون  ؟مرج ِّ
ح أن إذا دخل بلدة ال يعرفها وأراد أن خيرج منها ووقف الطريق انسد اي إما  اإلنسان  ،مرج ِّ
كل أمامك رغيفني متماثلني من كل البداءة أبحد الرغيفني تريد أن أت ا،يسار  أو اميين يذهب

ح ،وجه اخرتته لوجود  فإمناأو إذا اخرتت أحدمها  ،هل يلزم يف مثل هذا أن تبحث عن مرج ِّ
ح؟ ما يلزم السيما يف ما تنتجه املصانع املتطابقة من كل وجه ميكن األعمال  يف السابق ،مرج ِّ

قبل أن حتتاج إىل الثاين  يبدأ به الحتمال أنك تشبع ،اليدوية جتد أن هذا أفضل من هذا
ح دخلت وكالة سيارات ووجدت سيارتني من  ،لكن اآلن املصانع ما حتتاج إىل ترجيح ،فرتج ِّ

؟ يعين ما تنتجه االثنتنيحتتاج إىل ترجيح بني  ،ولون واحد ،وموديل واحد ،نوعية واحدة
ع وال عرفت ما عندك ال مج "مث يرجَّح أو يوقف" ،املصانع مثل هذه ما حتتاج إىل ترجيح

 ا،تأخر وال عندك أي مرجح هلذا على هذا دورك التوقف حىت جتد مرجحاملتقدم وال امل
وهو مما اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يرى  ،بعضهم مييل يف مثل هذا إىل االستحسان

الذي تقدَّم من  "والفرد" ،ومنهم من يقول من استحسن فقد شرَّع ،العمل أفضل من التوقف
أنواع أو من أقسام اآلحاد الفرد الذي هو الغريب وأكثر ما يطلق الفرد على املطلق والغريب 

ويوافقه غريه؟ يعين هو يف األصل  اكيف يكون فرد  "إن وافقه غريه فهو املتابِّع"على النسيب 
واالعتبار مث بعد البحث  ،حتكم عليه ابعتبار األصل أبنه فرد ،فرد يروى من طريق واحد

؟ أو هو فرد ابعتبار ما كان اوالنظر يف الطرق وجدت ما يوافقه هل يستمر وصفه يف كونه فرد
فهو مشى على  "والفرد إن وافقه غريه فهو املتابِّع أو منت يشبهه فالشاهد" ؟قبل وجود املوافِّق

وهذا  ،دوإن كان مبعناه فهو الشاه ،فإن كان بلفظه فهو املتابِّع ،النظر يف ألفاظ املنت
املتابِّع ما   -وهو اصطالح املتأخرين ومشوا عليه -والقول الثاين ،اصطالح عند أهل العلم

"وتتبع الطرق له  ،والشاهد ما كان عن طريق صحايب آخر ،كان عن صحايب الطريق األول
فإذا  ،فاالعتبار هو النظر والسرب والبحث عن طرق احلديث الذي يَُظن أنه فرد اعتبار"،

طرق اخلرب يف الدواوين ووجدت ما يروى يف معناه أو يف لفظه عن صحابيه أو عن حبثت يف 
كما يفهم من   وليس قسيما للمتابع والشاهد"" ا،غريه هذا البحث وهذا السرب يسمونه اعتبار 



االعتبار والشاهد واملتابِّع جعل  ،االعتبار املتابِّع والشاهد ،تراجم أهل العلم يف كتب املصطلح
 ،الثة يف ترمجة يفهم منه أن االعتبار قسيم للمتابعات والشواهد لكنه ليس بقسيماأللفاظ الث

 مها قسمان املتابعات والشواهد واالعتبار السرب والبحث.
 االعتبار سبرك الحديث هل

 
 راويه فيما نقلشارك راٍو أو  

انتهينا من  "وتتبع الطرق له اعتبار واملردود" -رمحه هللا -إىل آخر ما قال احلافظ العراقي 
املقبول املتواتر مفروغ منه تثبت به مجيع أبواب  "واملردود" ،املقبول بقسميه الصحيح واحلسن

واملقبول الشامل للصحيح واحلسن أيضا مقبول يف مجيع أبواب الدين يف العقائد  ،الدين
وإن انزع بعضهم يف احلسن  ،واألحكام وغريها من أبواب الدين ابتفاق مجيع من يعتد بقوله

وعلى كل حال قول عامة  ،وبعضهم ينازع يف احلسن مطلقا ،لغريه يف عدم قبوله يف األحكام
يف  ،يف الفضائل ،يف األحكام ،واحلسن حيتج به يف مجيع أبواب الدينأهل العلم أن الصحيح 

وهي أهم من ذلك كله حىت بعضهم ال  ،يف العقائد ،يف السري يف غريها ،يف املغازي ،التفسري
لكن هذا  ،ما يرى اآلحاد ال صحيح وال ضعيف يف العقائد ،يرى قبول الصحيح من اآلحاد

ل من خال القسيم  ،له إىل رد كثري من املسائل العقدية هبذه الشبهةقول مردود مرذول تُ ُوص ِّ
وسبب الرد مبعىن أنه ال يقبل مطلقا وإن كان من املردود مما يشمله اسم  ،للمقبول املردود

الضعيف ما يقبله اجلمهور يف الفضائل واملغازي والسري والتفسري يقبلونه يف هذه األبواب 
وأال  ،وأن يندرج حتت أصل عام ،ن ضعفه شديداأال يكو  :ويتساهلون ابلشروط املعروفة

واملرجَّح أنه مادام غلب على الظن عدم ثبوته  ،يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط
"واملردود إما لسقط أو  ،أنه يرد مطلقا -عليه الصالة والسالم-وصحة نسبته إىل النيب 

ألن شروط  ؛و الطعن يف الراويفمسالك الضعف إىل اخلرب السقط يف اإلسناد أ لطعن"
ومنها ما يرجع إىل  ،ومنها ما يرجع إىل عدالة الراوي وضبطه ،القبول منها ما يرجع إىل الراوي

"واملردود  ،فإذا اختل شرط من الشروط اخلمسة تسبب هذا اخللل يف رد اخلرب ،اتصال السند
جهة املصنف يسقط من  إما لسقط وإما لطعن فإن كان السقط من أول السند فمعلَّق"

 ،أو يسقط ثالثة ،ه بشيخه شيخه أو يسقط اثننياملصنف شيخه ويروي اخلرب عمن فوق
أو حىت  ،أو يسقط أكثر من ذلك ويقتصر على الصحايب ،ويقتصر على اثنني أو ثالثة

فاملعلق ما  ،كل هذا يسمى املعلَّق  -عليه الصالة والسالم-يسقط الصحايب ويرفعه إىل النيب 



فإن كان من أول  ا،اإلسناد يسمى معلَّق ،مبادئ إسناده راٍو أو أكثر ولو إىل آخرهسقط من 
مأخوذ إما من تعليق اجلدار  :املعلق يقول أهل العلم ابن الصالح وغريه يقول ،السند فمعلق

يعلق عليه؟ يعلق عليه  أواجلدار يعلَّق  ،تعليق اجلدار وتعليق الطالق ،وإما من تعليق الطالق
 ،إمنا يعلقون عليها ،شيء ما كانوا يعرفوهنا أومعلَّقة  ايعرفون جسور  ال ،يعلق اجلدار ال

ولعله من تعليق املرأة  ،والطالق إذا ُعل ِّق ما ينطبق عليه أدىن موافقة وال مشاهبة للخرب املعلَّق
ستقرار تعليق املرأة كأهنا ُعل ِّقت على شيء ال تستطيع اال ،اليت ليست بذات زوج وال مطلَّقة

"فمعلَّق  [129]سورة النساء: {َكاْلُمعَلَّقَة   فَتَذَُروَها}عليه وال تصل إىل األرض فتستقر عليها 
إذا سقط من بعد التابعي وهو  ،الصحايب ؟من الذي بعد التابعي أو بعد التابعي فمرسل"

د يف إطالقات كثري من ،وهذا هو اصطالح املتأخرين ،الصحايب مرسل  وهو أيًضا ُوجِّ
ويكون السقط من أي  ،املتقدمني وإن كان أكثرهم يطلق املرَسل على ما مل يتصل إسناده

ولذا يقولون يف إحكامهم وصله فالن وأرسله فالن وهنا جرى على اصطالح  ؛موضع
 املتأخرين.

 مرفوع تابع على المشهور
 

 ومرسل أو قيده بالكبير 
بعد غري التابعي يعين يف أثناء السند ال يف أوله وال يف آخره بفوق واحد ابثنني  "أو بعد غريه" 

من راوي مع فاملعضل ما سقط من أثناء إسناده أكثر  "فمعضل"فأكثر والء يعين مع التوايل 
يعين إذا استبعدان املعلَّق واملرسل واملعضل يعين ما سقط من أثنائه واحد  "وإال منقطع"التوايل 

 ا،أو أكثر من واحد يف أكثر من موضع حبيث ال يكون مع التوايل هذا يسمونه منقطع
 ،لكنهم خصوا كل نوع من أنواع السقط ابسم خاص ،واالنقطاع يشمل مجيع األنواع السابقة

وهناك سقط خفي حبيث ال يدركه آحاد  ،هذا السقط الذي تقدم ذكره هو السقط الظاهر
اإلسناد فيه  أبن يرجعوا إىل كتب الرجال وجيدوا ،السقط السابق يدركه املتعلمون ،املتعلمني

وإذا  ،فليس من شيوخه امبعىن أن هذا الراوي مع الراوي الذي قبله واضح أن فيه سقط ،خلل
إذا وجدوا الراوي األعلى تويف سنة  ،بني هذا وذاك ا،واليد والوفيات وجدوا فرقنظروا إىل امل

مائة والراوي الذي دونه الذي ينسب إليه الرواية ممن دونه ولد سنة مائة وعشرة مثال هذا 
لكن اإلشكال يف السقط اخلفي الذي  ،كل يعرف مثل هذا السقط  ،سقط ظاهر وكل يعرفه

إن خفي السقط فمدلَّس ال يدركه   "فإن خفي فمدلَّس"،خلفي قال يشمل املدلَّس واملرسل ا



فالراوي  ،املدلَّس يتبني ويتميز بذكر صور وأحوال الراوي عمن يروي عنه ،كثري من املتعلمني
أو  ،أو روى عمن لقيه ومل يسمع منه ،إذا روى عمَّن مل يدركه أو روى عمن أدركه ومل يلقه

إذا روى الراوي عمن مل يدركه هل يسمى  ،نه فالصور أربعروى عمن مسع منه ما مل يسمعه م
ة قال عن فالن ونظران إىل التواريخ وإذا بينهم مفازة هذا ال يسمى  ا؟مدلَّس بصيغة مومهِّ

مدلَّس عند عامة أهل العلم وإن ذكر ابن عبد الرب عن بعضهم أنه أدرجه يف املدلَّس إليهام 
إذا  ،العلم أنه ال يدخل يف املدلس ألنه سقط ظاهر لكن عامة أهل ،الصيغة اليت هي العنعنة

روى الراوي عمن أدركه من حيث السن هذا ولد سنة مثانني وذاك ولد سنة مائة السن حيتمل 
احتمال أنه لقيه هذا أيًضا ليس  هناك وليسلكن مل يلقه هذا يف األندلس وهذا يف املشرق 

وأما  ،ط بعضهم بني النوعني يف مثل هذاوإن خل ،من املدلَّس وإمنا هو من اإلرسال اخلفي
أو  ،روى عمن لقيه ومل يسمع منه ،من روى عمن لقيه لكن مل يسمع منه هذا أيًضا مدلَّس

وليس كل  ،روى عمن مسع منه أحاديث لكن مل يسمع منه هذا احلديث بعينه هذا تدليس
وجد أنه مسع منه  ألنه إذا حبث ؛واحد من املتعلمني أو حىت من أهل العلم يدرك مثل هذا

ويف كتب الرجال يقول مسع من فالن وفالن وفالن فالطالب ما عليه إال أن يثبت  ،أحاديث
لكن إذا نص أهل العلم على أنه مل يسمع منه هذا احلديث مث روى عنه بصيغة  ،أنه مسع منه

ة مسي تدليس  وهذا ابالتفاق وقسيمه املرَسل اخلفي. امومهِّ
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
"فإن كان من أول يعين من السند  "واملردود إما لسقط" -رمحه هللا تعاىل -فيقول املؤلف

 إال فمنقطع"السند فمعلَّق أو بعد التابعي فمرَسل وبعد غريه بفوق واحد مع الوالء فمعضل و 
املسلك الثاين من مسالك الضعف للخرب  "فإن خفي فمدلَّس"وهذا هو السقط الظاهر قال 

ألن مما يشرتط لقبول اخلرب أن يكون  "وإما لطعن يف راويه" :ولذا قال ؛الطعن يف الراوي
ألن العدالة والضبط  ؛وهذا الطعن إما أن يكون يف عدالته أو يف ضبطه ،الراوي عدال ضابطا

وإذا اختلت العدالة أو اختلَّ الضبط فطُعِّن يف الراوي من حيث  ،ا يشرتط لقبول اخلربمم
"فإن كان  ،فيكون من قبيل املردود ،عدالته أو ضبطه فقد اختل هذا الشرط فيُ َرد اخلرب

 -عليه الصالة والسالم-إن كان الطعن يف الراوي أبنه يكذب على النيب  لكذب فموضوع"
املكذوب  ،فخربه يسمى املوضوع -عليه الصالة والسالم-ويضع احلديث بكذب عليه 

شر أنواع ما يتحدث به  ،وهذا كما يقرر أهل العلم شر أنواع احلديث ،املختلق املصنوع
من كذب عليَّ »قات ومن عظائم األمور وهو من املوب ،الكذب على هللا وعلى رسوله
-ومن جرب عليه الكذب يف حديثه يعين يف حديث النيب « متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

وابلغ أبو حممد اجلويين والد  ،ُردَّت مجيع أخباره فلم يقبل منها شيء -عليه الصالة والسالم
وال شك أن الوعيد الشديد  -معليه الصالة والسال-إمام احلرمني فكفَّر من كذب على النيب 

إال أن مجاهري أهل العلم على أنه ال يكفر وإن « فليتبوأ مقعده من النار» متجه إليه يف قوله
إذا اهتم  "فإن كان لكذب فموضوع أو هتمة فمرتوك" ،ارتكب هذه املوبقة من املوبقات

خربه يسمى  -معليه الصالة والسال-الراوي ابلكذب إذا ثبت عنه الكذب يف حديث النيب 
اهتم  ،فإن خربه يسمى املرتوك -عليه الصالة والسالم-وأما إذا اهتم ابلكذب عليه  ا،موضوع

إذا ُعرِّف ابلكذب يف حديثه  -عليه الصالة والسالم-وكيف يتهم الراوي ابلكذب على النيب 
عليه الصالة -الكذب يف احلديث العادي ومل يثبت عنه أنه كذب على النيب  ،العادي

وما  ،أو يذكر حديثا يتفرد به ويكون خمالفا ملا ُعلِّم من الدين ابلضرورة ،هذا متَهم -السالمو 
حديثه  ،ُعلِّم من قواعده العامة ويتفرد به فإنه حينئذ يتهم ألنه كذب لكن ال جُيَزم أبنه كذب



 "أو ُفْحش غلط" ،يسمى املرتوك وهو من أنواع الضعف الشديدة اليت ال تنجرب ابلطرق
وفحش الغلط والغفلة يعودان  ،والتهمة ابلكذب تعود إىل العدالة ،ذب يعود إىل العدالةالك

وكذلك إذا عرف  ،أبن يكثر الغلط ويفحش يف كالم يف مروايته هذا يرد حديثه ،إىل الضبط
وهو ارتكاب  "أو فسق"أو عرف ابلفسق  ،ابلغفلة حبيث ال يضبط وال يتقن ما يرويه

رية رتكب احملظور فهو فاسق خارج عن حظمن ترك املأمور أو ا ،اتاحملظورات وترك املأمور 
إذا " "فمنكر"بل يتبني فيه ويتثبت  ،التدين إىل الوصف ابلفسق فمثل هذا ال يُقَبل خربه

"ومن عرف ابلوهم يف احلديث  ،عرف بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق فحديثه منكر
فيكون  ،إذا كان يهم يف حديثه فإن خربه يسمى أو حديثه يسمى معلال فخربه معلَّل"،

-مثل ما سبق أن ذكران أن املوضوع معروف املكذوب املختلق على النيب  ،مشتمال على علة
واملرتوك ما تركه أهل العلم الهتام راويه ابلكذب أيضا من الضعف  -عليه الصالة والسالم

فإذا رواه فاحش الغلط أو كثري الغفلة أو  ،قابل املعروفواملنكر ي ،الشديد الذي ال ينجرب
 ،ويقابله املعروف االفاسق موصوف ابلضعف خمالفا ملن هو أوثق منه فإن خربه يسمى منكر 

هذا كالم املؤلف وهو تبع يف  "وإذا كثر الوهم يف حديث الراوي فإن حديثه يسمى معلال"
ديث الصحيح غري املعلل وال شاذ أن املعلل وذكران يف احل ،ذلك احلافظ ابن حجر يف النخبة

إن العلة سبب خفي غامض يقدح يف صحة اخلرب الذي ظاهره  :وقالوا ،ما اشتمل علة
وهو من أدق علوم احلديث ومل يتكلم فيه إال األئمة الكبار خبالف األنواع  ،السالمة منه

ملعلل فإنه ال يتصدى له أما املعل ا ،األخرى اليت تظهر وتلوح لكل ابحث له عناية ابحلديث
ومن  أراد قيمة  ،وألف فيه كتب عظيمة من أعظمها العلل للدارقطين ،إال األفذاذ من األئمة

مثل هذا الكالم ال خياَطب به أوساط  ،هذا الكتاب فلينظر يف كالم احلافظ ابن كثري عنه
سخت قدمه يف هذا املتعلمني ألن الكتاب وعِّر ليس ابلسهل ال يُدرِّك مغزى املؤلف إال َمن ر 

لكن ال مينع أن يط ِّلع عليه طالب العلم وينظر فيه ويفهم منه ما يفهم ويرتك ما يرتك  ،الباب
قرأ يف ي ومل اوهو ليس متمكن اإلنسان ألن العناية مبثل هذه الكتب الصعبة حبيث يتفرغ هلا

التصرف إىل الكتب األخرى اليت متهد له الطريق لفهم هذه الكتب مثل هذا قد يدعوه هذا 
يعين مثل من مسع  ،ألن فيها صعوبة ووعورة ال يدركها آحاد املتعلمني ؛ترك تعلم علم احلديث

كتاب درء تعارض العقل ويشرتي  يذهب ف ،ابن القيم ميدح العقل والنقل لشيخ اإلسالم



 صفحات ابلعشرات بل ميكن يرتك العلم كله ألن فيه يوم أو يومنييف مث  ،والنقل مث يقرأ فيه
صعوبة متناهية لكن ال مينع أن  افيه ،حىت من رسخت قدمه يف العلم اابملآت ال يفهمه

املدرَج إما أن يكون  "أو خمالفة بتغيري السند فمدرج"يستفاد من أبواب من مواضع أخرى 
اإلدراج يف املنت ظاهر أبن يزاد يف اخلرب من كالم بعض الرواة  ،اإلدراج يف السند أو يف املنت

إذا زيد يف اخلرب ما ليس منه زاد  ،منه يف أوله أو يف أثنائه أو يف آخره وهو األكثرما ليس 
أسبغوا الوضوء ويل »اإلدراج يف املنت له أمثلة و  ا،بعض الرواة يف اخلرب هذا يسمى إدراج

من مس ذكره أو » «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وحتجيله فليفعل» «لألعقاب من النار
كل هذه ألفاظ مدرجة يف األخبار « والتحنث التعبد»إدراج يف أثناء اخلرب  «فليتوضأأنثييه 

الصحيحة من أقوال الرواة تعرف جبمع الطرق اليت تنص على أن هذه اللفظة ليست من 
ويف بعض اجلَُمل اليت تزاد يف األخبار خيتلف فيها أهل العلم هل هي مما أدرج أو  ،أصل اخلرب

وأما مدرج السند فذكره بقوله أو خمالفة بتغيري السند  ،ابلنسبة ملدرج املنتمن أصل اخلرب هذا 
فمدرَج يكون عنده حديث من رواية راٍو مث جيد طريًقا آخر هلذا احلديث من رواية راٍو آخر 

قد يقول  ،تتضمن زايدة مث يروي احلديث ابلسند األول مع هذه الزايدة هذا إدراج يف السن
ة زيدت على اخلرب كلها من احلديث لكن هذه الزايدة يف الطريق الثاين وال قائل أن هذه الزايد

وهلذا قالوا هذا مدرج السند أو  ؛فكأنه أدرج اإلسناد الثاين يف األول ،توجد يف الطريق األول
من صور إدراج السند مثل ما قلنا أن يكون عنده اخلرب من أكثر من طريق وبعضها فيه 

يف األصل ال توجد هذه الزايدات من  ،يسوقها يف إسناد واحدزايدات فيجمع األلفاظ و 
طريق هذا اإلسناد أو يتضمن زايدة يف الرواة يف الطريق الثاين فيه زايدة راوي روي من طريق 

مث الطريق األول ال يتضمن هذه الزايدة فيذكر اخلرب ابلطريق األول وهو ال  ،راٍو بني راويني
أو يسوق إسنادا حلديث مث يعرض له ما يغري لفظ احلديث  ،يتضمن هذه الزايدة أو العكس

"من كثرت  كما حدث يف خرب  ،كما حدث لثابت بن موسى  ،إىل شيء آخر من غري قصد
حيدث به شريك يذكر إسناده مث يذكر اثبت بن موسى  "صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار

ل حسن وجهه ابلنهار وهو ال الزاهد ووجهه يشع نورا من العبادة فقال من كثرت صالته ابللي
يريد أن يسوق حديث لذلك السند إمنا ذكر هذا اخلرب للمناسبة اليت حصلت فيساق هذا 

"أو بدمج موقوف مبرفوع  ،اخلرب هذا املنت على أنه منت ذلك اإلسناد وصوره وأمثلته كثرية



 يسمونه مقلواب تقدمي مجلة على مجلة ،تقدمي وأتخري فمدرج املنت أو بتقدمي وأتخري فمقلوب"
يف حديث السبعة الذين يظلهم  «حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله»انقلب على راويه مثل 

قالوا هذه  «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله»هللا يف ظله 
ابليمني  ألن اإلنفاق «حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه»الرواية مقلوبة واألصل فيها ما تنفق 

ولكن إذا أمكن خترجيها وهي يف الصحيح  ،وأطبقوا على ذكر هذا احلديث يف ابب املقلوب
أحياان اإلنسان حيتاج إىل الصدقة ابلشمال ويدل  ،على وجه يصح ارتفعت دعوى القلب

ما يسرين أن يل مثل أحد ذهبا أتيت علي اثلثة وعندي منه دينار إال دينارا »لذلك حديث 
عن ميينه وعن مشاله يعين يتصدق بيمينه  «فأقول به هكذا وهكذا وهكذاأرصده لدين 

وقد تدعو احلال أن  ،ومن أمامه ومن خلفه ،ويتصدق بشماله وال يوجد ما مينع من هذا
فيأيت احملتاج وجيلس عن  ،يتصدق بشماله ويكون يف هذه احلالة أفضل من أجل اإلخفاء

لكن لو أخرج شيئا من جيبه  ،حوله من كل   سرياهمشال املتصدق إذا تصدق عليه بيمينه 
أقول إذا أمكن ختريج  ،وأعطاه إايه بشماله أخفاها وحينئذ ال تعلم ميينه ما تنفق الشمال

احلديث الذي يثبت بسند صحيح إذا أمكن خترجيه على وجه صحيح ال ميكن أن يوصف 
لذي حكم عليه ابن أبنه ضعيف ألن املقلوب من قسم الضعيف من ذلكم حديث الربوك ا

إذا صلى أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه »القيم أبنه مقلوب قلب على راويه 
كيف ال يربك كما   ،ألن البعري يضع يديه قبل الركبتني ؛قالوا انقلب هذا احلديث «قبل ركبتيه

وليضع  :بوالصوا ،انقلب على راويه ؟يربك البعري ومع ذلك يقول وليضع يديه قبل ركبتيه
وجه احلديث وارتفاع القلب عنه أن الربوك غري الوضع ألنه ما يقال  :أقول ،ركبتيه قبل يديه

أما إذا وضع اليدين  ،برك البعري حىت يربك وينزل بقوة على األرض فيثري الغبار ويفرق احلصى
ى ذلك  واألمثلة عل ،وحينئذ ال قلب ،قبل الركبتني جمرد وضع على األرض فإنه ال يقال برك

ومهما أمكن توجيه اخلرب فإنه  ،كثرية وكثري منها ميكن توجيهه على وجه يرتفع عنه القلب
يعين مرة جاءان هذا احلديث وليضع ركبتيه قبل  ،أفضل من التسرع ابحلكم عليه هبذا احلكم

 حينئذ يُنَظر يف الراجح من ويبقى أن املمنوع الربوك  ،وجاءان وليضع يديه قبل ركبتيه ،يديه
لكن  ،الوجهني يبقى أن املمنوع الربوك الذي يشبه بروك البعري يف تفريق احلصى وإاثرة الغبار

عليه الصالة -أنت افرتض أن شخصا فعل كما يف حديث وائل بن حجر كان النيب 



تقول؟! هذا  ماذاإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه نزل على األرض بقوة على ركبتيه  -والسالم
 ؟! ما طبق.-عليه الصالة والسالم-نيب طبق ما جاء عن ال
 طالب: ..........

 ين؟أ
 طالب: ..........

 للبعري ما يقال برك البعري إال إذا نزل بقوة. القوة هذه
 طالب: ..........

 هو؟ ما
 طالب: ..........

 ين؟أ
 طالب: ..........

كما يربك من هذه القوة ألنه إذا نزل على ركبتيه هبذه القوة ما   ،ال، ال يربك كما يربك البعري
ولذلك ما  ايضع يديه وضعو املقصود أن ينزل  ؟يصري ربض مثل ما يربض احلمار أيهم أشد

جتد من املتقدمني من قال إن احلديث مقلوب ما يفهمون؟! قال فال يربك كما يربك البعري 
 من القوة والشدة مىت يقال برك البعري؟ أنت إذا جئت وليضع يديه قبل ركبتيه كما يربك البعري

جتلس على كنب ونزلت بقوة ما قال برك فالن؟! فربك عمر بني تريد أن وأنت مريض وواقف 
 معناه؟! نزل بقوة على األرض. ما -عليه الصالة والسالم-يدي النيب 

ح فمضطرب" على أوجه يعين  املضطرب عندهم هو احلديث الذي يروى "أو إببدال وال مرج ِّ
ال ميكن  ،يروى على أوجه على أكثر من وجه خمتلفة ليست متفقة ويف الوقت نفسه متساوية

 ،وإن كان على وجه واحد فال اضطراب ،يروى على أوجه أكثر من وجه ،الرتجيح بينها
وتكون متساوية فإن   ،وتكون هذه األوجه خمتلفة فإن كانت األوجه متفقة فال اضطراب

ال بد من هذه القيود الثالث ليوصف  ،تة بعضها أرجح من بعض فال اضطرابكانت متفاو 
إذا صلى أحدكم فليجعل بني يديه شيئا فإن مل »ومثلوا له حبديث اخلط  ،اخلرب أبنه مضطرب



ومثل به ابن  هكذا، هذا حديث اخلط يسمونه «جيد فلينصب عصا فإن مل جيد فليخط خطا
لكن هذه األوجه أمكن الرتجيح بينها فانتفى  ،الصالح ألنه روي على أوجه كثرية

وهو حديث حسن ومل يصب من  :ولذا يقول احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام ؛االضطراب
مثلوا له  «شيبتين هود وأخواهتا»أيضا حديث  ،بل هو حديث حسن ،زعم أنه مضطرب

 نقط "أو بتغيري ،ابملضطرب وأمكن الرتجيح عند احلافظ ابن حجر فانتفى االضطراب
 «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال»تغيري نقط مصحَّف  فمصحَّف أو شكل فمحرَّف"

يسمونه   والشَّكل الضبط  ،صحفه الصويل فقال شيئا من شوال تغيري نقط هذا تصحيف
غريت الشكل غريت الضبط هذا  ،مثل ما لو قلت حدثنا عبد هللا هُلَْيعة وهو هلِّْيعة ،التحريف

والتحريف   ،ومصنفات العلماء يف التصحيف والتحريف ختلط بني هذه كلها ا،يسمى حتريف
حيرفون  ،كما يكون يف األلفاظ يكون أيضا يف املعاين وهو ما يسلكه املبتدعة يف النصوص

وختصيص التصحيف  ،حيرفون معانيه فيدخل يف التحريف ،املعاين حيرفون الكلم عن مواضعه
ح وإال فأكثر أهل العلم ال يفرقون بني التصحيف ابلنقط والتحريف ابلشكل هذا اصطال

وكما يكون لأللفاظ بتغيري  ،الذي هو التغيري والتحريف كذلك تغيري فيجمعهما التغيري
"وال جيوز إال لعاملِّ إبدال اللفظ مبرادف له أو  ،ضبطها أو تغيري نقطها يكون أيًضا للمعاين

الشخص الذي ال يدري إذا غريَّ اللفظ  ،حييل املعاينالرواية ابملعىن ال جتوز إال لعامل مبا  نقصه"
لكن من كانت لديه  ،هل استحال املعىن أو تغري أو ال يتغري هذا ال جيوز له أن يروي ابملعىن

ومنع من ذلك  ،معرفة مبعاين األلفاظ ومدلوالهتا فإن له أن يروي ابملعىن على قول اجلمهور
لكن إذا نظران إىل احلديث الواحد يف  ،رواية إال ابللفظطائفة منهم ابن سريين قالوا ال جتوز ال

فمادام هذا  ،الصحيحني وغريمها وجدان أن ألفاظه تتغري من راوي إىل آخر لكن املعىن واحد
د وبكثرة يف احلديث الواحد مشبَّهات متشاهبات مشتبهات حديث النعمان بن بشري و موج

الذي  ،أن الرواية ابملعىن جائزة لكن بشرطهالذا قرر عامة أهل العلم على  ؛وهو خمرجه واحد
والذي لديه معرفة مبدلوالت األلفاظ  ،ال يعرف مدلوالت األلفاظ هذا ال جيوز له أن يتصرف

لو قيل ال جيوز  ،ومعانيها هذا أجاز له أهل العلم أن يروي ابملعىن وإال النسد ابب الرواية
فظ يف وقت ويغيب عنه يف وقت آخر لكنه الرواية إال ابللفظ كثري من الناس قد حيضره الل

"وال جيوز إال لعامل إبدال وكتب السنة طافحة مبثل هذه التصرفات  ،يعرف املعىن فيعرب ِّ عنه



النقص من احلديث يعين يرويه اتمًّا مث يرويه انقًصا جيوز له  اللفظ مبرادف له أو نقصه"
فإذا كان  ،ر فيها إذا نقص منهاأن يكون لديه معرفة ابملعاين وما يؤث :ابلشرط املتقدم

ما تفهم احلديث إال إذا ذكر   ،احملذوف املنقوص من هذا اخلرب يتوقف عليه فهم املذكور
على مجل كل  أما إذا كان احلديث مشتمال ،فإنه ال جيوز لك أن حتذف منه شيئا كامال

 يبع بعضكم ال"مجلة تستقل مبعىن فإنه جيوز النقص منه واالقتصار على موضع احلاجة منه 
لو اقتصرت على مجلة من  ،وهنى عن النجش ،وهنى عن بيع حبل احلبلة« على بعض بعض

ما يسوغ؟ يسوغ ألن اجلمل ال يتوقف فهم  أوهذه اجلمل ألنك ما حتتاج إال هي يسوغ 
َ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَات  إ لَى أَْهل َها إ نَّ }بعضها على بعض كما لو قلت  ]سورة  {اَّللَّ

َحَكْمتُم بَْيَن النَّاس  أَن تَْحُكُمواْ  َوإ ذَا}ألنك تتحدث عن األمانة هل يلزم أن تقول  [58النساء:

ْيَن النَّاس  َحَكْمتُم بَ  َوإ ذَا}ولو حتدثت عن العدل وقلت  ،يلزم ال؟ [58]سورة النساء: {ب اْلعَْدل  

َ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَات   إ نَّ }هل يلزم أن تقول  [58]سورة النساء: {أَن تَْحُكُمواْ ب اْلعَْدل   اَّللَّ

"فإن خفي  ،؟ ما يلزم وهذا يف القرآن فاحلديث من ابب أوىل[58]سورة النساء: {إ لَى أَْهل َها
وإن  ،إن خفي املعىن معىن اللفظ الواحد حُيتاج إىل الغريب املعىن احتيج إىل الغريب واملشكِّل"

  ،عندك كلمة غريبة ال تعرف معناها حتتاج إىل الغريب ،خفي معىن اجلملة احتيج إىل املشكِّل
أليب عبيد القاسم بن سالم وهو من  ، غريب احلديثكتب الغريب أُلف فيها الشيء الكثري

كتب كثرية جدا يف الغريب   ،والفائق للزخمشري ،ثريوكتاب النهاية البن األ ،أجلها وأعظمها
فإذا أشكل عليك لفظ ترجع إىل الغريب كما  ،حيتاج إليها طالب العلم وأبمس احلاجة إليها

ترجع إىل كتب غريب القرآن وإىل  -جل وعال -أنه إذا أشكل عليك لفظ من كالم هللا
لكن مع  ،ع أيضا إىل كتب اللغةوترج ،ترجع إىل كتب الغريب وترجع إىل الشروح ،التفاسري

ذلك ال بد أن تنتبه إىل معىن اللفظة يف هذا السياق ما تقف على لفظة من غريب احلديث 
من الكلمات الغريبة يف احلديث وأتيت إىل الكتب اليت تذكر املعاين املتعددة للفظ الواحد 

"فإن خفي ق اخلرب ال بد أن تنظر يف املعىن املوافق لسيا !فتهجم على أول معىن وأتخذه
مُجَل ختفى عليك من األحاديث  توجدواملشكل يعين   املعىن احتيج إىل الغريب واملشكل"

وقد يكون هناك تعارض مع خرب آخر يكون معىن اجلملة فيه لبس ولو مل حيصل فيه  ،النبوية
فإن خفي فإن كان فيها لبس من غري  ،لكنه معاَرض اأو يكون معناها ظاهر  ،تعارض



وصنف فيه األئمة   ،وصنف فيه اآلاثر ،معارِّض فكتب مشكِّل احلديث ومشكل اآلاثر
اليت أشران إليها سابقا  "وإن كان مَث معارِّض فكتب خمتلف احلديث" ،كالطحاوي وغريه

 "أو جلهالة بذكر نعته اخلفي أو ندرة روايته أو إهبام امسه"لإلمام الشافعي وابن قتيبة وغريمها 
"أو جلهالة بذكر نعته اخلفي أو ندرة جعل اجلهالة قسيمة للسقط والطعن أو جلهالة يعين 

أو  ،اجلهالة يوَصف هبا الراوي إذا مل يوقف على حقيقته فُتجَهل ذاته روايته أو إهبام امسه"
وله  ،فإذا ذكر بنعت خفي وال عرف ،أو تُعَرف عينه فتجهل حاله ،تعرف ذاته فُتجَهل عينه

وله نعت أو كنية ختفى على الباحثني أو ال  ،ر يعرفه الناس بهنعوت متعددة بعضها ظاه
وبعض الرواة عندهم كَلف وعندهم  ،يعتين هبا من كتب يف الرجال سبب ذلك يف جهالته

أن يوصف الراوي أو ينعت أو  ،رغبة شديدة يف إهبام الراوي وهذا يدخل يف تدليس الشيوخ
ن كان صحيحا فلو قيل مثال حدثين أبو يلقب بشيء غري ظاهر غري ما عرفه الناس به وإ

اإلمام أمحد يعرف أبيب عبد هللا له صاحل وهو أكرب من عبد  ،صاحل يريد بذلك اإلمام أمحد
هذا يوع ِّر الوصول إىل الراوي هبذه الطريقة حىت جيزم بعضهم  ،هللا لكن شهرته أبيب عبد هللا

هذه من أسباب  ،ب أو هبذه النسبةأنه مل يعرفه هبذه الكنية أو هبذا النعت أو هبذا اللق
حبيث يكون ما يرويه من األخبار إال القليل فيقل الرواة  "أو ندرة روايته"اجلهالة جهالة الذات 

هذه أيضا من  ،أو حدثين بعضهم ،قال بعضهم ،عن رجل ،عن فالن "أو إهبام امسه"عنه 
اخلزرجي عرف امسه واسم  ذكر امسه حممد بن عبد هللا "فإن مسي الراوي" ،طرق إهبام الذات

مل يرو عنه إال  ،قد تعرف كل هذه األشياء لكنه مقل يف الرواية ،أبيه ونسبته وكنيته أيًضا
يعين  "أو روى عنه أكثر من واحد ومل يوثَّق فاحلال" ،شخص واحد هذا يسمونه جمهول العني

ابلرواية عنه  فمجهول احلال وبعضهم يسميه املستور بعضهم يسميه املستور إذا روى تفرد
وإن روى عنه أكثر من واحد ومل  ،واحد مسي جمهول العني فإن وثقه األئمة ارتفعت اجلهالة

ومن أهل العلم َمن يقبل هذا  ،يوثَّق فهو جمهول احلال فإن ُوث ِّق فهو ثقة ارتفعت عنه اجلهالة
ال  ،ول العنييقبل هذا النوع الذي هو املستور ويرد الذي قبله جمه ،النوع ويرد الذي قبله

ألنه إذا روى عنه اثنان صارت معرفته أقرب املعرفة به أقرب من ممن مل يرو  ؛شك أنه أخف
وعلى كل حال هذه اجلهالة اآلن جعلها املصنف قسيمة للطعن يف  ،عنه إال شخص واحد

يعين سبب من أسباب الضعف ومسلك من مسالك الضعف إىل  ،الراوي وللسقط يف السند



 ،للجرح والتعديل ايذكرها مع الطعن يف الراوي مع أن ابن حجر جعلها قسيم ملا مل ،اخلرب
 ،وهنا فصلها عن الطعن يف الراوي ،ومن املهم معرفة أحوال الرواة تعديال أو جترحيا أو جهالة

ر مبعىن أننا إذا وجدان يف رواة اخلرب من قيل فيه جمهول  ،فليست من أسباب الضعف املباشِّ
ولذا  ؛فإننا ال نسارع إىل تضعيف اخلرب بل نتوقف فيه حىت نعرف حال هذا الراوي اجملهول

 هل هي طعن مباشر يف الراوي  ؟يكثر السؤال هل اجلهالة طعن يف الراوي أو عدم علم حباله
قال ضعيف للجهالة يف فالن أو يقال نتوقف فيه يمبعىن أنه إذا وجد يف السند راو جمهول  

أبو حامت الرازي فالن جمهول أي ال  يقولوكثريا ما  ؟حىت نعرف حال هذا الراوي اجملهول
لكن ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل  ،وهذا يؤيد أن اجلهالة عدم علم حبال الراوي ،أعرفه

ر ما نتوقف حىت نعرف ما قيل للراو  اوتضعيف ايف مقدمة التقريب جعل اجلهالة طعن ي مباشِّ
لكن إذا نظران إىل تصرف األئمة املتقدمني فإهنم جيعلون اجلهالة  ،فيه ونضعف اخلرب بسببه

والذي ال  ،كما قال أبو حامت يف مواضع كثرية من اجلرح والتعديل  ،إبزاء عدم معرفة حاله
ا ضعف بعضهم حديثًا يف كم  ،يعرف اصطالحات األئمة يقع يف أوهام ويضع ِّف بغري برهان

وال يعرف اصطالح أيب حامت يف اجلهالة  ،ألن أاب حامت قال يف بعض رواته جمهوال ؛الصحيح
أبو حامت قال يف بعض الصحابة  ،إًذا ال جهالة ،وأهنا عدم معرفة علم حباله وقد عرفه غريه

فال بد من  ،روايةجمهول وقال يف واحد منهم من املهاجرين األولني جمهول ويعين بذلك قلة ال
معرفة اصطالحات أهل العلم وتنزيل القواعد النظرية على مواقع االستعمال العملية عند أهل 

أو لبدعة أو لالتصاف ابلبدعة  أو لبدعة فإن مل يكفَّر قبل ما مل يكن داعية""أو لبدعة  ،العلم
بدع املغلظة املخرِّجة ألن البدعة منها ال ؛وهذا من أوجه الطعن يف الراوي الراجع إىل عدالته

قة وال خترج عن امللة ،عن امللة هذه البدعة من ابتدع يف  ،ومنها البدع اليت دوهنا فتكون مفس ِّ
الدين ما ليس منه وشرع واخرتع يف شرع هللا ما مل يسبق له شرعية من الكتاب والسنة هذا 

 املروق من الدين من قد توصله هذه البدعة إىل ،تعبَّد بذلك يقال له مبتدع ،يقال له مبتدع
وقد تكون أقل من ذلك فالبدع منها الكربى والصغرى كما بني ذلك احلافظ  ،دين اإلسالم

مفهومه  "فإن مل يكفَّر قبل"هذا املبتدع الذي اتصف هبذه البدعة  ،الذهيب يف مقدمة امليزان
م فإن روايته ترد إذا كانت بدعته مغلظة خترجه من اإلسال ،أنه إذا كفر ببدعته أنه ال يُقَبل

وإذا عرف من  ،مع أن ابن حجر له كالم يف مثل هذا أن الرواية مدارها على الصدق ،مطلقا



وبدعته وإن كانت مغلظة إال أنه للتأويل الذي ارتكبه  ،هذا الراوي الصدق فإنه تقبل روايته
ولو كان ولو  فصرح مجع من أهل العلم بقبول روايته  ،يعين من غري معاندة إمنا هي بنوع شبهة

ولذا يقول اإلمام الشافعي أقبل  ؛ما مل يكن ممن يستحل الكذب ،كانت بدعته مغلظة
"أو لبدعة فإن مل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية من الرافضة فإهنم يشهدون ابلزور ملوافقيهم 

مع أن  ،ابن حبان نقل اال تفاق على أن الداعية ال تقبل روايته يكفَّر قُبِّل ما مل يكن داعيا"
داعية خرج  ،البخاري خرَّج لعمران بن حطان وهو من اخلوارج من الدعاة إىل مذهب اخلوارج

أنه روى عنه ما حتمله قبل أو حدث به  :له يف صحيحه وأجاب عنه أهل العلم أبجوبة منها
 ،نها إىل غري ذلك من األجوبة اليت ذكرها أهل العلمأو بعد أن اتب م ،قبل تلبسه ابلبدعة

ومعلوم أن اخلوارج  ،وابن حجر يقول وما املانع من قبول روايته وقد ُعرِّف بصدق اللهجة
عرفوا بذلك ألهنم يرون الكذب من الكبائر والكبرية خمرجة من الدين فهم يتحاشوهنا وهم 

وتعقبه العيين  ،بصدق اللهجة وقد عرف :أصدق من غريهم يقول ،أصدق طوائف البدع
 عمران بن حطان مدح ابن ملجم. ،بقوله وأي صدق يف هلجة مادح قاتل علي
 فيا لها ضربة من تقي ما أراد بها

 
 إال............................... 

كاذب اللهجة؟ إذا كان منشأ ذلك عن داينة ويتعبد   أوإىل آخر الكالم هذا صادق اللهجة  
هو على ابطل بال شك مقطوع ببطالن مذهبه ومقطوع بعظم  ،هللا بذلك وينصر ما يراه احلق

هل نقول أنه  ،لكن هذا مبلغه من العلم وينصر ما يراه احلق ،مدحه للمجرم ابن ملجم
 ،صادق اللهجة أو كاذب؟ ينصر ما يراه احلق هو صادق يف نصرته للحق على حد اعتقاده

ولذلكم ملا رد شيخ اإلسالم على الرازي بنقض التأسيس شدد يف الرد ونقض دعائم كل 
 أقواله وقوض مذهبه وعقيدته ونسفه نسفا.

 أسيس أصبح نقضهوكذلك الت
 

 أعجوبة للعالم الرباني 
 ومن العجيب أنه بسالحهم 

 
 أرداهم نحو الحضيض الداني 

من لكن ملا سئل عن الرازي ماذا يقول؟ قال وأما أبو عبد هللا بن اخلطيب الرازي فيقع كثري  
ويسخر من  ،يعين إذا قرأت يف تفسريه وهو منظ ِّر للبدعة ويورد الشبه بقوَّة ،الناس يف قصده

ال شك أنه يتقطع غيظ على  ؟ماذا يقول القارئ ملثل هذا الكالم ،أئمة اإلسالم وأئمة السنة
 وتكلم على إمام األئمة ابن خزمية بكالم قبيح جدا ،مثل هذا الكالم وعلى مثل هذا املتكلم



ومع ذلك يقول يقع كثري من الناس يف  ،ووصف كتابه كتاب التوحيد أبنه كتاب الشرك
 ،أو خطأ والذي أراه أنه ينصر ما يراه احلق يعين بغض النظر عن كون ما يراه صوااب ،قصده

لكنه رأى أن هذا هو احلق فهو ينصره لكن هل هذا يعفيه؟ كونه يرى أن هذا الباطل حق 
احلق هل هذا يعفيه من التبعة وهل مثل هذا يدخله االجتهاد؟ العقائد  وينصره على أنه ينصر

واألصول يدخلها االجتهاد حبيث إذا أخطأ يكون له أجر واحد؟ أهل العلم ال يدخلون 
نعود إىل  ،املسائل العقدية المسيا اليت يتفق عليها سلف هذه األمة وأئمتها يف ابب االجتهاد

قعدية من اخلوارج ومن الدعاة إىل مذهبهم خرج له عمران بن حطان وهو من رؤوس ال
وقلنا أن أهل العلم أجابوا عن ختريج اإلمام  ،البخاري وهنا ما مل يكن داعية وذاك داعية

أو ما ووفق عليه إىل غري ذلك من  ،البخاري أبنه خرج له ما رواه قبل ابتداعه أو بعده
ذهبه تؤيد بدعته إذا مل يرو حديثا يؤيد بدعته أو مل يروِّ موافقة يعين رواية موافقة مل ،األجوبة

فحش الغلط والغفلة وسوء  "أو لسوء حفظ"وأما إذا روى ما يؤيد بدعته فإنه يرد  ،فإنه يقبل
للراوي من أول  اسوء احلفظ إن كان مالزم ،احلفظ كلها من أسباب الطعن يف ضبط الراوي

فإن طرأ  "فإن طرأ فمختلط"لكن إن كان طارًئ قال  ،أمره إىل آخره هذا ال إشكال يف رده
طرأ عليه  ،مث طرأ عليه أن ضعف حفظه أو تغري ضبطه ايقظ اضابط افمختلط كان حافظ
هذا املختلط الذي تغري  ،وأُل ِّف يف االختالط واملختلطني مصنفات ،ذلك يسمى خمتلط

بل وما حدث به بعد التغري أبخرة إن عرف وُضبِّط وقت التغري فما حدَّث به قبل التغري يق
والذين رووا عنه  ،ويعرف الرواة الذين رووا عنه قبل االختالط ،وما اشتبه فيه يتوقف فيه ،يرد

فيعامل كل واحد يف روايته عن هذا الراوي مبا  ،والذين رووا عنه قبل وبعد ،بعد االختالط
بعض كبار السن الذين مسعنا  ،قد خيتلط اإلنسان مث يورد أخبار مضبوطة متَقنة ،يناسبه

وصلوا إىل حد اخلرف جتده األخبار اليت حصلت له يف أول عمره ورددها كثريا ال خيطئ 
املقصود أن هذا املختلط  ،واألخبار اليت أتخرت يف أثناء عمره أو يف آخره خيطئ فيها ،فيها

ه شيء ية أنه بعد اختالطه ال يتحمل منه شيء وال يقبل منايعين من ابب االحتياط للرو 
 خبالف ما كان قبل.

مسند فاملرفوع ما  فمرفوع" -صلى هللا عليه وسلم-"واإلسناد إن انتهى إليه  -رمحه هللا -قال
واملسند يطلق  ،من قول أو فعل أو تقرير أو وصف -عليه الصالة والسالم-أضيف إىل النيب 



به ما ذكر إسناده إبزاء  وقد يطلق املسند ويراد "فمرفوع مسند"إبزاء املرفوع كما أشار املؤلف 
وقد يطلق املسند ويراد به الكتاب اليت تذكر فيه  ،ما ذكر إسناده متصال ويقابلون به اإلرسال

وقد يطلق املسند ويراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه على مسانيد  ،األخبار ابألسانيد
ىل الصحايب "إانتهى إىل الصحايب فما يضاف  "فمرفوع مسند أو إىل صحايب" ،الصحابة

من اجتمع  مؤمنا به"، -صلى هللا عليه وسلم-"والصحايب من اجتمع به  يسمى املوقوف"
وبعضهم  ،فقوله من اجتمع به ،مؤمنا به ومات على ذلك -عليه الصالة والسالم-ابلنيب 

"مؤمنا به واالجتماع به أوىل ليدخل األعمى  -عليه الصالة والسالم-يقول من رأى النيب 
ويدخل من رآه واجتمع به مؤمنا به ولو  ،ليخرج من ارتد عن اإلسالم ذلك"ومات على 

أما من اجتمع  ،-عليه الصالة والسالم-ارتد بعد ذلك مث رجع  إىل اإلسالم فمات مؤمنا به 
حال كونه مؤمنا  "مؤمنا به"قبل أن يسلم مث أسلم بعد ذلك ألن  -عليه الصالة والسالم-به 
ولو اجتمع به فإن هذا ال يسمى  -عليه الصالة والسالم- من آمن به بعد موتهف ،به

ويذكر أهل العلم أن حديث اتبعي متصل خمرج من مسند اإلمام أمحد التنوخي  ا،صحابي
ومسع منه حال كفره مث آمن بعد ذلك  -عليه الصالة والسالم-رسول هرقل اجتمع ابلنيب 

عليه الصالة -اجتمع ابلنيب  ،عيوأدى هذا اخلرب هو من حيث احلد ليس بصحايب بل هو اتب
دون واسطة  -عليه الصالة والسالم-لكنه ليس مبؤمن به فهو اتبعي ومسع منه  -والسالم

وال بد  ،مؤمنا به -صلى هللا عليه وسلم-أو إىل صحايب وهو من اجتمع به  ،فخربه متصل
ما  "أو إىل اتبعي فمقطوع"يسمى املوقوف  "فموقوف"من إضافة قيد ومات على ذلك 

 ،وما يضاف إىل الصحابة هو املوقوف ،هو املرفوع -عليه الصالة والسالم-يضاف إىل النيب 
ورمبا  ،وهو غري املنقطع الذي تقدمت اإلشارة إليه ،وما يضاف إىل من دوهنم هو املقطوع

وفيه  ،فيه الصحيح ،واملقطوع كاملرفوع واملوقوف ،أطلق املنقطع وأريد به املقطوع والعكس
 -عليه الصالة والسالم-فاملرفوع إىل النيب  ،واملنقطع ،وفيه املتصل ،وفيه احلسن ،الضعيف

 ،-عليه الصالة والسالم-وفيه ما صح عنه  ،وفيه ما انقطع إسناده ،فيه ما اتصل إسناده
وأهل العلم يقولون متصل  ،وكذلك املوقوف واملقطوع ،وفيه ما ضعف ومل يصح ومل يثبت

وإن كان هو  ،لكنهم ال يرون أن يقال متصل مقطوع ،ل موقوفكما يقولون متص  ،مرفوع
يف حقيقة األمر الكالم صحيح يعين إذا رويت عن سعيد بن املسيب أو عن احلسن البصري 



فيه انقطاع تقول متصل مقطوع أو ال تقول لكن  ليسأو غريمها من التابعني بسند متصل 
لكن مل يرو أن  ،أن يوصف أبنه متصلحقيقة احلال ميكن  ،أهل العلم ال يقولون مثل هذا

يدخل املقطوع يف حبث املتصل للتنافر اللفظي بني االتصال والقطع اآلن هو مقطوع من 
فاجلهة منفكة بني اللفظني فال إشكال لكن نظرا للتنافر اللفظي بني  ،جهة ومتصل من جهة

منفكة  أواآلن اجلهة واحدة  ،لفظي االتصال والقطع ما رأوا أن يطلق املوصول على املقطوع
مل يرد اللفظان  ،منفكة فالوصل من جهة والوصف ابلقطع من جهة أخرى ؟بني اإلطالقني

يه   فَأَنَّهُ } -جل وعال -املتنافران على حمل واحد يف قوله لُّهُ َويَْهد  اجلهة  [4]سورة احل ج: {يُض 
 ؟ ماذامنفكة يضله عن الصراط املستقيم ويهديه إىل 

 .........طالب: .
ير   إ لَى}  فَأَنَّهُ }اجلهة منفكة فصح إطالق اللفظني املتنافرين  [4]سورة احل ج: {َعذَاب  السَّع 

يه   لُّهُ َويَْهد  وأهل  ،فإذا انفكت اجلهة صح اإلطالق ولو تنافر اللفظ [4]سورة احل ج: {يُض 
لكن إذا   ،العلم يتحسسون من مثل هذه األمور فال يروا أن يطلق املوصول على املقطوع

 كيف يكونتناظر الناس   ،دخل شخص فقال دخل الطويل القصري ،كانت اجلهة منفكة
لكن إذا رأيت طوال يف عمره مثال وقصرا يف قامته ما صار فيه  ،تنافر لفظي ؟!طويل قصري

على كل حال هذه من املسائل اليت يذكرها أهل العلم وهي يف  ،إشكال النفكاك اجلهة
فإن قل عدده  "فإن قل عدده رجال اإلسناد فعاٍل"إذا عرف القصد  احلقيقة ال تثري إشكاال

والنازل ما كثر عدد  ،والعايل ما قل عدد الرواة فيه ،عندان شيء يقال له العايل والنازل ،فعالٍ 
الوسائط تكثر معها  العلم ألن كثرةن النزول عند أهل والعايل والعلو أفضل م ،رواته

فإذا قل  ،يعين ما من راٍو إال ويتصور أن يدخل اخللل إىل اخلرب بسببه ،احتماالت اخللل
فإذا كثر عدد الرواة بني املصنف وبني  ،عددهم احنصر اخللل أو أسباب اخللل يف هؤالء القلة

 ،وإذا كثر العدد فاإلسناد انزل ،د فاإلسناد عايلإذا قل العد -عليه الصالة والسالم-النيب 
سبعة عشر  ،ويف البخاري منها اثنان وعشرون حديثًا ،وأعلى ما يف الكتب الستة الثالثيات

ومخسة أبسانيد  ،منها عن املكي بن إبراهيم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع
يف املسند أكثر من ثالمثائة حديث و  ،أخرى هذا أعلى ما يف كتب السنة الستة من العوايل

وأنزل ما يف الكتب الستة حديث سورة اإلخالص  ،والسبب يف ذلك تقدم الزمن ،ثالثيات



، أحد الذي خرجه النسائي ويف إسناده ستة من التابعني يروي بعضهم عن بعض بواسطة
بني  ،وفيه تساعي ،يعين فيه الثالثي ،وأنزل ما يف البخاري حديث تساعي ،راواي عشر

ويل للعرب من شر قد »تسعة من الرواة  -عليه الصالة والسالم-البخاري وبني النيب 
الرتمذي فيه  ،وأما مسلم فليس فيه وال حديث ثالثي ،حديث زينب املشهور «اقرتب

وأبو داود خيتلفون  ،وأبو داود النسائي ليس فيه قطعا ،وابن ماجه كذلك ،حديثان أو ثالثة
يف حديث أيب برزة يف احلوض هل هو ثالثي أو رابعي؟ قد يقول قائل كيف خيتلف فيه 

أو ثالثة كيف خيتلف  ،أربعة ،ثالثة د أمامنا واملسألة عدد واحد اثنان،رابعي والسن أوثالثي 
واخلرب الذي هو احلديث عن  ،أصل القصة ثالثية ؟يف احلديث هل هو ثالثي أو رابعي

حدثين رجل   :احلوض دخل فيه رجل بني أيب برزة وبني من روى عنه حيث قال الراوي عنه
كان يف السماط يعين داخل معهم يف خلوهتم أن أاب برزة حدث ابن عامر بقوله إىل آخر 

هذه الواسطة بني الراوي بني أيب برزة وبني التابعي فصار اخلرب املرفوع  ، فوجودحديث احلوض
والعلو يف احلديث  ،يعين وإن زاد عدد الرواة فنازل "فإن قل عدده فعاٍل"الثية والقصة ث ارابعي

"فإن وصل إىل  ،مرغوب عند أهل العلم وأمنية أحدهم يف مرض موته بيت خاٍل وسند عايل
يروي حديث األعمال ابلنيات عن احلميدي من غري  شيخ مصنف ال من طريقه فموافقة"

يرويه عن  "أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل"يها البخاري طريق البخاري هذه موافقة وافق ف
فإن ساوى أحد املصنفني " ،طريق راو عن سفيان شيخ احلميدي ابن عيينة هذا يقولون بدل

والبخاري وهو  ،احلافظ العراقي وهو يف القرن التاسع وأوائل العاشر عنده تساعيات فمساواة"
اواة يف عدد الرواة والوسائط بني هذه مس ،يف منتصف القرن الثالث عنده حديث تساعي

هذه مساواة لكنها ابلنسبة للحافظ العراقي  -عليه الصالة والسالم-العامل املصنف وبني النيب 
ا أوعالية  ا ،انزلة؟ عالية جدًّ يف عدد  األنه ليس النظر متمحض ؛وابلنسبة للبخاري انزلة جدًّ

لبخاري من الرواة يف سند احلافظ ألنك لو نظرت فيمن يساوي ا ؛الرواة فقط بل يف الزمن
العراقي الذي يروي به احلديث من طريق تسعة وجد العراقي يرويه ميكن من حديث ثالثة 

ساوى  "فإن ساوى أحد املصنفني فمساواة وساوى تلميذه فمصافحة" ،فهو عايل ابلنسبة له
عليه -ني النيب البخاري روى هذا احلديث التساعي وبينه وب ،تلميذ البخاري يف عدد الرواة

احلافظ العراقي عنده هذا احلديث عشاري احلافظ العراقي ال  ،تسعة -الصالة والسالم



قالوا والعادة أن التلميذ إذا رأى  ،يساوي البخاري يف هذه احلالة وإمنا يساوي تلميذ البخاري
 ،ويقابله النزول أبن يكثر عدد الرواة فيقابل العوايل ،شيخه صافحه فقالوا هذه مصافحة

ابن عمر روى عن ابن عباس هذه رواية  "أو روى عن قرينه فأقران" ،واألمثلة مثل ما ذكران
ومن  ،وقل مثل هذا فيمن دوهنم من التابعني ،عائشة روت عن ابن الزبري رواية أقران ،األقران

"أو كل عن اآلخر  ،عن زميله يسمونه رواية األقران يروي الزميل ،بعدهم هذه رواية األقران
 ا،يسمونه مدجبَّ  ،وروى ابن عباس عن ابن عمر ،يعين روى ابن عمر عن ابن عباس فمدبَّج"

روى القرين  ،إذا روى عن زميله عن قرينه رواية األقران "أو عمن دونه فأكابر عن أصاغر"
أصغر منه عن تلميذ من تالميذه فرواية إذا روى عمن دونه يعين عمن  ،الثاين عنه مدبَّج

عن متيم الداري  -عليه الصالة والسالم-ومن ذلكم رواية النيب  ،األكابر عن األصاغر
منه رواية اآلابء عن األبناء وهذا  "ومنهم آابء عن أبناء" ،حديث اجلساسة يف صحيح مسلم

رواية  ،أكابر عن أصاغر يروي األب عن ابنه رواية ،قليل مثل رواية العباس عن ابنه الفضل
يروي عن أبيه هذه جادة  ،لكن العكس كثري رواية اآلابء عن األبناء ،اآلابء عن األبناء

عن أبيه  عمرو بن شعيب  ،فريوي عن أبيه عن جده هذا فيه سالسل مشهورة ،مطروقة كثرية
 ،ثريكثري بن عبد هللا عن أبيه عن جده هذا ك  ،هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ،عن جده

"ومنه آابء عن أبناء وإن لكن العكس رواية األب عن االبن هذا قليل  ا،اندر  ليسيعين 
 إىل آخره. تقدم"

 نقف على هذا.
  وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 عضو هيئة كبار العلماء
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 عليكم ورمحة هللا وبركاتهالسالم 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
القرينان  ""وإن تقدم موت أحد القرينني فسابق والحق -هللا تعاىل رمحه -فيقول املؤلف

فقد يكون بني  ،اللذان أيخذان عن شيخ واحد ،اللذان يشرتكان يف األخذ عن شيء واحد
فأحدمها أيخذ عن الشيخ يف أول عمره يف بداية تعليمه مث  موهتما أكثر من مائة سنة قرينان،

متصور هذا شاب يف العاشرة أو يف احلادية عشرة أو يف  ،ميوت قبل الشيخ خبمسني سنة مثال
مث يعمَّر الشيخ بعده مخسني  ا مث ميوت هذا الشاب،اخلامسة عشرة حيضر عند شيخ درس

مث حيضر يف آخر الوقت شاب مث يعمر بعد الشيخ سبعني سنة فكم تكون املدة بني  ،سنة
اإلمام  ،ن هذا مائة ومخسون سنةوأكثر ما وجد م ،األول والثاين؟ يعين مائة وعشرين سنة

مث أخذ عنه  ،البخاري أخذ عن تلميذه أيب العباس السراج وتويف سنة ست ومخسني ومائتني
يعين أان  ،يعين ما يقرب من مائة وأربعني سنة ،اخلفاف وتويف سنة ثالث وتسعني وثالمثائة

تلك  حضر هذا الشرح ومات يف اشرحت العمدة سنة تسع وتسعني لو قدر أن شخص
وقدر أن ميد يف العمر عشرين أو ثالثني يعين إىل سنة  -سنة أربعمائة -السنة أو بعدها بسنة

مث حيضر يف ذلك الوقت شاب صغري مث يعمر بعد ذلك إىل سنة مخسمائة  ،مخسني أو ستني
يعين بعض الناس يستغرب   ،وعشرين مثال أو مخسمائة وثالثني تكون املسألة طويلة جدا

عمر  نه يظن أن عمر الطالب مائة ومخسون،طالبني مائة ومخسني سنة أل كيف يكون بني
وإمنا تباعد ما بني موت ووفاة أحد الطالبني هذا السابق  ،مائة ومخسني سنة ليس الطالب

"أو اتفقوا  ،هبذا االسم السابق والالحق امطبوع وصنف فيه اخلطيب كتااب ،وهذا الالحق
 ،أو حالة أو هيئة أو قول أو فعل يسمى مسلسالاتفقوا على وصف  على شيء فمسلسل"

حدثين فقبض  ،أو هو أول حديث مسعته منه وكلهم يقولون هذا ،على حالة حدثين قائما
مسلسل ابحملمدين اإلسناد كله امسه حممد من األول إىل اآلخر هذا يسمى  ،على حليته

شبه ذلك هذا يسمونه يعين تتابع الرواة كلهم على حال أو وصف أو قول أو ما أ ،مسلسال
حدثين فالن وهو أول  :ومنه احلديث املسلسل ابألولية ،وفيه أيضا مصنفات ،املسلسل

ومازال تسلسله إىل يومنا هذا ابألولية  «الرامحون يرمحهم الرمحن»حديث مسعته منه حديث 



ستة  اخلليل بن أمحد  "أو امسا فمتفق ومفرتق" ،لكنه يف بدايته ينقطع عند سفيان بن عيينة
وحيصل يف هذا لبس كثري ال بد من التمييز  ،كلهم امسهم اخلليل بن أمحد هذا املتفق واملفرتق

بكر بن عبد هللا  ،وحيصل يف هذا خلط كبري ،ابألشياء اليت متيز بني الواحد منهم واآلخر
أو ثالثة  بينهم اثنا عشر قران ؟املزين وبكر بن عبد هللا أبو زيد هل ميكن أن خيتلط هذا هبذا

 ،مثل هذا األمر يدعون التحقيق من يلتبس عليهوجتد من هؤالء الذين حيققون  ،عشر قران
ولقد مسعت شيخنا أاب العباس  :يعين إذا وجد من اختلط عليه األمر يف تفسري القرطيب يقول

كثريا ما يقول ابن القيم مثل هذا الكالم ويقصد   ،مرارا يقول هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية
بذلك ابن تيمية فهل يف كل موضع يقصد ابن تيمية؟ ال، القرطيب املفسر مات قبل والدة 
شيخ اإلسالم أو يف طفولة شيخ اإلسالم فضال عن شيخه أيب العباس القرطيب صاحب 

  ،فتجد بعض من خيطف املعلومات ويعلق على الكتب يقع يف مثل هذه األوهام ،املفهم
حبث عن ترمجة ابن لبون ما  ،ابن اللبون يف كتب الرتاجمكالشخص الذي مل يقف على ترمجة 

قال الليث يف كتب اللغة مث يرتجم لليث بن  ،فمثل هذه املوضوعات العناية هبا متعينة ،وجد
حامت ابن حبان كل هذا  أيبحامت الرازي أو  أليبأو قال أبو حامت يف كتب اللغة يرتجم  ،سعد

وأبو  ،املشرتكة فالليث بن املظفر غري الليث بن سعد كل هذه األمور  ،خطأ ال بد من التمييز
حامت السجستاين الذي يدور امسه يف كتب اللغة غري أبو حامت الرازي احملدث الكبري أو أيب 

اتفقوا يف اخلط  "أو امسا فمتفق ومفرتق أو خطا فمؤتلف وخمتلف" :قال ،حامت ابن حبان
"أو اآلابء  ،اخلط واحد لكن اللفظ خمتلف ،بيدةومثل َعبيدة وعُ  ،دون اللفظ مثل َعلِّي وُعَلي  

مثل شريح بن  خطا مع األمساء أو عكسه يف املتشابه وهو مركب من النوعني اللذين قبله"
 طرفنيألن يف الرواية  "وصيغ األداء مسعت وحدثين لإلمالء" ،النعمان وسريج بن النعمان

واألداء هو تبليغ احلديث  ،الشيوخفالتحمل هو األخذ عن  ،أحدمها التحمل والثاين األداء
وحينئذ يؤدي الطالب  ،فاألصل يف التحمل السماع من لفظ الشيخ ،للطالب والتالميذ

نوع من أنواع الطريق  إلمالءا  "لإلمالء"ويقول  ،الذي حتمل بطريق السماع بسمعت وحدثين
إبمالء أو فالسماع حيصل سواء كان  ،األول من طرق التحمل وهو السماع من لفظ الشيخ

إذا قرأ الطالب  "فأخربين وقرأت للقارئ"،بغري إمالء مبجرد إلقاء وحينئذ يقول مسعت وحدثين 
على الشيخ بطريق العرض القراءة على الشيخ تسمى العرض يقول من تلقى أو من حتمل 



وهذا هو  ،أو قرأت على فالن أو قرئ على فالن وأان أمسع ،اخلرب بطريق العرض يقول أخربين
وبعضهم  ،الطريق الثاين وهو جممع على صحة التحمل به كاألول وإن كان األول أعلى منه

عامة أهل العلم يفضلون  ،يفضل الطريق الثاين على األول طريق الرواية ابلعرض على السماع
ومنهم من يرى  ،السماع من لفظ الشيخ على القراءة على الشيخ وهي األصل يف الرواية

ألن الشيخ قد  ؛قول العرض على الشيخ أفضل وأقوى من السماع من لفظ الشيخالعكس في
 ،خيطئ يف طريق السماع طريق التحمل ابلسماع إذا أخطأ الشيخ فإنه ال جيد من يصحح له

ولكن  ،وإذا أخطأ الطالب حني التحمل بطريق العرض فإن الشيخ ال يرتدد أن يرد عليه
كان حيدث والصحابة   -عليه الصالة والسالم-ول وأن الرس ،اجلمهور مشوا على األصل

يعين إذا قرأ يقول  "فأخربين وقرأت للقارئ وقرئ وأان أمسع للسامع" ،يسمعون ويتلقون عنه
والتفريق بني مسعت وحدثين وأخربين هو جمرد اصطالح وإال فاإلخبار  ،أخربين وقرأت للقارئ

ح أن دائرة اإلخبار أوسع من دائرة إذا قال أخربين صحي هألن ؛والتحديث ال فرق بينهما
ومن قال لعبده من أخربين  ،بدليل أن من قال لعبده من حدثين بكذا فهو حر ،التحديث

واإلخبار حيصل مبا هو أعم من  ،التحديث ال حيصل إال ابملشافهة ابلكالم ،بكذا فهو حر
ولذا قالوا  ؛باركل هذا حيصل به اإلخ  ،ابإلشارة ،بنصب العالمة ،ابلكتابة ،ذلك ابلكالم

وال يفرق بينهما  ،أخربين ملن روى بطريق العرض وهذا جمرد اصطالح يعتين به اإلمام مسلم
"فأخربين وقرأت  ،وعلى كل حال هذا اصطالح وال مشاحة يف االصطالح ،اإلمام البخاري

يعين على الشيخ فامجع إذا كان معك غريك ممن حضر الدرس فقل أخربان وقرأان  للقارئ"
وإذا قرئ  ،لكن يف الغالب أهنم إذا مسع مع غريه قال أخربان ،الشيخ أو ما أشبه ذلك على

وأما ابلنسبة ملن مسع  ،على الشيخ فيقول قرئ على الشيخ وأان أمسع أو قرأت على فالن
وإذا شك يعين مع طول  ،ومن مسع مع غريه يقول مسعنا وحدثنا ،مبفرده يقول مسعت وحدثين

فرده أو معه غريه هل يقول مسعت أو مسعنا؟ إذا شك هل معه غريه العهد شك هل كان مب
هو متيقن لنفسه أنه مسع من الشيخ هل يقول مسعت أو مسعنا؟ وهل يقول حدثين أو حدثنا؟ 

لكن بعضهم يقول حدثنا ومسعنا ملاذا؟  ،يقول حدثين ألنه متيقن وجوده ومساعه من الشيخ
ألن صيغة اإلفراد تدل على أنه مقصود  ؛ألن صيغة اجلمع أضعف من صيغة اإلفراد

، وحينئذ يعتمد وصيغة اجلمع ال تدل على أنه مقصود بذلك ،ابلتحديث مقصود ابلتسميع



وعلى كل حال األمر يف هذا فيه سعة والعرب تؤكد فعل  ،األقوى مشكوك فيه األضعف ألن
ك اإلمام كما نص على ذل  ،يعين إذا قال مسعنا ما فيه إشكال ،الواحد بضمري اجلمع

وسواء قال مسعت أو مسعنا فاملؤدى واحد  ،البخاري يف صحيحه يف تفسري سورة إان أنزلناه
أما القارئ يقول قرأت على فالن قد يسمع قراءة القارئ وهو  "وقرئ وأان أمسع للسامع"

اإلمام النسائي دخل املسجد واحلارث بن مسكني يقرأ عليه  ؟ممنوع من السماع فماذا يقول
يقول  ماذاطيب  ،هل يقول أخربين احلارث بن مسكني؟ ألنه قال فأخربين وقرأت للقارئ

النسائي منعه احلارث بن مسكني من السماع وطرده من اجمللس صار  ؟مثل هذا الذي ُمنِّع
ملة للعرض والرواية بطريق العرض يف جيلس وراء اسطوانة ويسمع هل يقول أخربين؟ املستع

احلارث  :يقول ،يورد اخلرب بدون صيغة -رمحه هللا -لكن اإلمام النسائي ؟مثل هذه الصورة
 -بدون صيغة ألنه ممنوع من السماع وهذا من ورعه ،بن مسكني فيما قرئ عليه وأان أمسع

حمل بطريق اإلجازة وإن كان نعم أنبأان فيما يت "فأنبأ وشافه وكتب وعن لإلجازة " -رمحه هللا
ُث أَْخبَاَرَها يَْوَمئ ذ  }من حيث املعىن ال يوجد فرق يعين مؤث ِّر بني حدثنا وأخربان وأنبأان   {تَُحد  

ثُْل َخب ير   َوال} [4سورة الزلزلة:] فاأللفاظ متقاربة من حيث  [14]سورة فاطر: {يُنَب  ئَُك م 
من يروي بطريق اإلجازة  وشافه وكتب وعن لإلجازة""وأنبأ األصل وفرقوا بينها يف االصطالح 

 "شافه" :ويقول ،أنبأان :فيقول ،وهي اإلذن ابلرواية أذنت لك أن تروي عين صحيح البخاري
مبعىن أنه كتب  "وكتب" ،ألنه شافهه ابإلجازة ما شافهه ابألحاديث هذه استعملها بعضهم

  ،كتب إيل  :يقول كتب له  إجازة  "كاتبة"كتب وعن لإلجازة واملإليه ابإلجازة ال املكاتَبة 
"أنبأ  :األلفاظ األربعة "وعن لإلجازة واملكاتبة"ألنه قال  ؛كتب له أبحاديث يقول كتب إيل

وأيضا تصلح للمكاتَبة واستعمال عن لإلجازة مع أهنا تستعمل  وشافه وكتب وعن لإلجازة"
التصال ابلشرطني املعروفني وهي حممولة على ا ،من صيغ األداء يف التحديث كما هو معلوم

 أن يثبت اللقاء وأال يوصف الراوي ابلتدليس.
 وكثر استعمال عن في ذا الزمن

 
 إجازة وهي بوصل ما قمن 

 ،والقراءة على الشيخ اليت هي العرض ،واملكاتَبة فعندان طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ 
املكاتَبة روي هبا أحاديث يف الصحيحني وغريمها من الصحايب إىل  ،واملكاتَبة ،واإلجازة
أرفعها يعين أرفع اإلجازة املقرونة  "وأرفعها املقارنة للمناولة" ،ومن التابعي فمن دونه ،التابعي



ذا كانت الرواية ابإلجازة ما يشرتط هلا مناولة يعين إ ،واملناولة يشرتط هلا اإلجازة ،ابملناولة
إذا كانت الرواية ابإلذن يف الرواية اليت هي  ،لكن املناولة إذا اقرتنت ابإلجازة صار أرفع هلا

هذا صحيح  ،أما إذا كانت الرواية مناولة فقط يناوله الكتاب ويقول هذا من رواييت ،اإلجازة
يقول احلافظ  ،هذه مناولة جمردة والرواية هبا ضعيفة ،يةالبخاري من رواييت وال أيذن له ابلروا

 العراقي:
ن خلت عن إذن المناولة  وا 

 
 قيل تصح واألصح باطلة 

شرطت اإلجازة للمناولة إذ ال تصح املناولة بغري إجازة  للمناولة وُشرِّطت هلا""وأرفعها املقارنة  
الوجادة أن جيد خبط الشيخ  "وللوجادة" ،لكن مع املناولة أكمل ،وتصح اإلجازة بغري مناولة

وكثريا ما يقول عبد هللا بن  ،الذي ال يشك فيه فريوي بطريق الوجادة إذا كان من شيوخه
من شيوخه وال يشك يف خطه جيوز له أن يروي فإذا كان  ،أمحد يف املسند وجدت خبط أيب

لكن هي مفيدة لالتصال  ،أو وجدت خبط أيب ،لكن مع بيان احلال يقول وجدت خبط فالن
لكن إذا كان بينه وبينه مفاوز هل  ،إذا كان لقيه وأخذ عنه ال أبس ،إذا كان من شيوخه نعم

ال مينع أن يقول  ،سالمنقول أنه يروي عن شيخ اإلسالم ابلوجادة وهو يعرف عن شيخ اإل
إذا   ،وجدت خبط فالن وكثري من الكتب واحلواشي اليت تعلَّق على الكتب من هذا النوع

لكن ما ترويه على طريق الرواية املتصلة ألن  ،كنت ال تشك يف خط القارئ فلك أن تنسب
ل جيوز من أوصى بكتبه عند وفاته أو سفره لفالن ه "وللوجادة والوصية" ،بينك وبينه مفاوز

نسب البن سريين أنه روى هبا لكن عامة أهل العلم على أنه ال  ؟أن يروي مبجرد الوصية
إعالم الطالب جمرد إعالم أبن هذا الكتاب  "واإلعالم" ،تصح الرواية مبجرد الوصية ابلكتب

هذا الكتاب أان أرويه  :ويقول ،يطلعه على مكتبته وفيها كتب يرويها ابألسانيد ،من مروايته
وال تصح الرواية مبجرد اإلعالم ما مل تقرتن ابإلذن ابلرواية  ،ألسانيد وهذا الكتاب أرويهاب

 ،السماع من لفظ الشيخ :على كل حال طرق التحمل "واإلعالم للوجادة والوصية واإلعالم"
ومن  ،واإلعالم ،والوصية ،والوجادة ،واملكاتبة ،واملناولة ،واإلجازة ،والقراءة على الشيخ

 ع.األنوا 
 طالب: ..........

 مثان.



 طالب: ..........
 كيف؟

 طالب: ..........
 مع اإلذن ابلرواية نعم أما مع عدمها فبعضها مقبولة وبعضها غري مقبولة.

طبقات الرواة وهذا من  "طبقات الرواة وبلداهنم"يعين من أنواع علوم احلديث  "ومن األنواع"
أهم املهمات ابلنسبة لطالب احلديث إذا أراد أن يدرس رجال األسانيد ال بد من معرفة 

وأيضا كتب الرجال  ،طبقات ابن سعد :وقد اهتم هبا العلماء وصنفوا فيها منها ،الطبقات
ونستفيد فائدة كبرية  ،صنف بعضها على الطبقات وبعضها على احلروف وبينت الطبقات

من طبقة متأخر يروي عن  افال يتصور أن شخص ،من معرفة الطبقات يف االتصال واالنقطاع
يعين إذا عرفنا طبقة هذا الراوي وأنه من الثالثة ووجدان من يروي  ،شخص من طبقة متقدمة

انقطاع؟ انقطاع ألن معدَّل الطبقة ابلنسبة  أوعنه من الطبقة الثامنة هل نقول فيه اتصال 
 ،سنة ورتبهم على اثين عشرة طبقة عشرون السنة فيما قرره احلافظ ابن حجر لرجال الكتب

أما  ،متصور أن يروي من اخلامسة عمن يف السابعة أو حىت الثامنة وبينهما ستون سنة ممكن
فمعرفة الطبقات يف غاية األمهية  ،أكثر من ذلك فيبعد ويستحيل إذا زاد األمر على ذلك

معرفة  "وبلداهنم"واة املتشاهبون يف السن واألخذ عن الشيوخ والطبقة الر  ،لطالب احلديث
السيما معرفة البلدان املتشاهبة واليت تتكرر أمساؤها مع  ،البلدان للرواة أيضا يف غاية األمهية

ال بد من معرفة هذه األمور ألن تباين األقطار وبعد البلدان يبعد  ،تباين األقاليم واألقطار
أمساء بلدان  وتوجد ،ما مل يثبت أن أحدمها سافر إىل بلد الثايناحتمال السماع واللقي 

إذا قيل  ،متشاهبة منها ما هو ابللفظ فتجد يف األندلس بلد محص مثال ويف الشام محص
 ،محص األندلس أوفالن بن فالن احلمصي نسب إىل محص فهل هو من محص الشام 

والثاين يف الشام وما عرف عن والراوي عنه كذلك قد يكون أحدمها من محص يف األندلس 
فمعرفة مثل هذه األمور مهمة  ،أحدمها أنه انتقل إىل بلد اآلخر فيحكم حينئذ بعدم االتصال

ألنه قد يقول السن حمتمِّل للسماع  ؛جدا ابلنسبة لطالب احلديث وإال يقع يف خلل كبري
البلد خيتلف لكن إذا حققت ودققت وجدت أن  ،والبلد واحد ما الذي مينع أن يكون مسع

وأحواهلم تعديال وجرحا ال بد من  -بلدان الرواة -وهذا سببه عدم العناية واالهتمام ابلبلدان



أراد أن يتصدى للتصحيح والتضعيف واحلكم على األحاديث ال بد أن يعرف أحوال الرواة 
وصنف  ،ويرد حديث اجملروح من خالل كتب الرجال ،تعديال أو جرحا لُيقَبل حديث املعدَّل

ومنها اخلاصة أبنواع  ،فيهم كتب كثرية جدا منها الكتب العامة جلميع الكتب وأصناف الرواة
ومنها الكتب اخلاصة بكتب معينة كالكتب الستة وغريها  ،من الرواة كالثقات أو الضعفاء

لكن ال بد من معرفة هذه الكتب اليت ختدم كتب السنة عموما أو كتب  ،وتفصيل هذا يطول
ومن أنفع  ،و تبحث يف رواة معينني كالضعفاء والثقات أو تبحث يف الرواة عمومامعينة أ

واجلرح والتعديل أليب  ،واإلمام أمحد وحيىي بن معني ،الكتب يف هذا الباب تواريخ البخاري
ومما خيدم  ،من الكتب اليت تفرعت عنها ،والثقات واجملروحني البن حبان وغريها ،حامت

وهتذيب  ،وهتذيبه للحافظ املزي ، أمساء الرجال للحافظ عبد الغينالكتب الستة الكمال يف
وغري ذلك من  ،والكاشف له ،والتذهيب للحافظ الذهيب ،والتقريب له ،هتذيبه البن حجر

لكن جتب العناية هبا واألخذ عنها وعدم االكتفاء  ،الكتب اليت ال ختفى على آحاد املتعلمني
أو يكتفي  ،أو يكتفي ابلتقريب ،ي ابلكاشفألن بعض الطالب يكتف ؛ابملختصرات

املختلفة ويوفق بينها  ال بد أن ينظر يف أقوال العلماء ادقيق اابخلالصة وهي ال تعطيه حكم
مراتب اجلرح والتعديل ال بد من معرفة مراتب  ،قواعد اجلرح والتعديل ومراتبهماعلى ضوء 

اوية يف التضعيف وإن كانت يعين ألن مراتب اجلرح وإن كانت متس ؛اجلرح ومراتب التعديل
فرق بني وض اع ودجال  ا،كبري   مشرتكة يف أو مشرتِّكة يف تضعيف الرواة إال أهنا متفاوتة تفاوات

وحيتاج إىل مثل هذا يف معرفة من  ،فرق بني هذا وهذا وبينهما مفاوز ،وبني من فيه ضعف
أو ليس به  ،أوثق الناس ،اوتةكذلك مراتب التعديل متف  ،يُعتد به ويعترب به ومن ال يعترب به

وبينهما مراتب ومفاوز حيتاج إليها عند الرتجيح بني الرواة وبني  ،وحمله الصدق ،أبس
واألمساء أمساء الرواة ال بد من معرفتها من كتب الرجال ويف النخبة يقول األمساء  ،األخبار

 ؟ ماذامن  أومعىن جمردة؟ جمردة من األحكام  مااجملردة واألمساء اجملردة 
 طالب: ..........

 اليت جردت عن اجلرح والتعديل؟
 طالب: ..........

 معناه؟ ما



 طالب: ..........
 ..رأيتهأحد عنده حتقيق الرغبة كأين 

قال احلافظ يف  ،يقول معرفة األمساء اجملردة واملفردة والكىن واأللقاب واألنساب إىل آخره
ومن املهم يف هذا الفن معرفة األمساء اجملردة وقد مجعها مجاعة من األئمة فمنهم من  :شرحه

يعين بكوهنا أمساء ثقات أو ضعاف أو مذكورة يف كتاب خمصوص كابن  ،مجعها بغري قيد
 ،وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ،والبخاري يف اترخيه ،وابن أيب خيثمة ،سعد يف الطبقات

وتعقَّب الشيخ قاسم بن قطلوبغا تلميذ املصنف أبنه إن   ،ات إىل آخر كالمهومنهم أفرد الثق
كان مراده ابجملردة اليت ال تقيد بكوهنم ثقات أو ضعفاء أو رجال كتاب خمصوص فال يظهر 

األمساء اجملردة أي من الكىن  :قال املال علي قاري ،ومنهم من مجعها بغري قيد ،معىن قوله
وهبذا  ،ن أصحاهبا ثقات أو ضعاف مذكورة يف كتاب دون كتابواأللقاب أعم من أن يكو 

اندفع اعرتاض التلميذ بقوله إن كان املراد ابجملردة اليت ال تقيد من كوهنم ثقات أو ضعفاء أو 
قال املال لكن ال  .فمنهم من مجعها بقيد انتهى ،رجال كتاب خمصوص فال يظهر معىن قوهلم

مجع األئمة خمتص مبن مل يكن له كنية أو لقب أو مبن مل  خيفى أن الدفع إمنا يتم لو ثبت أن
ويف شرح أيب احلسن السندي هبجة  :وقال ،والظاهر أن مجعهم أمجع وأعم ،يشتهر أبحدمها

النظر املراد ابجملردة العارية عن اخلصوصيات املتقدمة من التوافق ابلوجوه املذكورة ومن اشتهار 
وكذا  ،مساء مقيدة ابخلصوصيات املذكورة من املهماتيعين أن معرفة األ ،مسمياهتا ابلكىن

 معرفة األمساء العارية عنها فمعرفة الكل من املهم إىل آخر الكالم.
أو مبا  ،سواء كانت ابالبن أو ابلبنت ،والكىن أبنواعها سواء كانت أبيب فالن أو أم فالن

قد يكون يشتهر أبيب  ،الدقد يعرف أبيب فالن وله أو  ا،ولو مل يكن ابًنا أو بنت ،ُعرِّف به
املقصود أنه أبنواعها إذا صدرت  ،أو يكىن ومل يولد له قط ،بنات والله ولد  وليساألشبال 

قد وجد من الرواة من  ،أبب أو أم يعتىن هبا ويفرَّق بني من امسه كنيته ومن له اسم غري الكنية
ويف كل هذا  ،وهي ما أشعر بذم أو مدح "، "واأللقابامسه كنيته وتعرف له كنية أخرى

نزهة األلباب يف األلقاب  ،واأللقاب جلمع من أهل العلم ،الكىن للدواليب مطبوع :مصنفات
وكشف النقاب وغريها من املؤلفات حيتاج إليها واألنساب وتكون للقبائل هذا  ،البن حجر
ملا كثرت الفتوحات لكن  ،ينسب الراوي إىل قبيلته وهذه هي طريقة العرب ،هو األصل



واهلَمذاين  ،فاهلْمداين نسبة إىل القبيلة ،وانتشر الناس يف األقطار اشتهرت النسبة إىل البلدان
وألف يف األنساب السمعاين كتااب حافال كبريا يف  ،فيفرق بني هذا وهذا ،نسبة إىل البلد

اختصر املختصر و  ،ثالثة عشر جملدا واختصره ابن األثري يف ثالثة أجزاء أمساه اللباب
نعم قد ينسب اإلنسان جلده "واملنسوب لغري أبيه" السيوطي يف لب اللباب وكلها مطبوعة 

 ،وقد يُنَسب ألبيه اندرًا فُيَظن أنه غريه ،وينسب ملواله كاملقداد بن األسود نسب لغري أبيه
نَّا من هذا اللبس امسه حممد  ومن وافق امسه أابه وجده أو شيخه ،فإذا عرفنا هذا وهذا أَمِّ

ووجد حممد بن حممد بن حممد وهذا كثري  ،أو أبوه حممد أيضا وجده كذلك ،وشيخه حممد
ووجدان يف تواريخ مكة يف القرن التاسع  ،الغزايل كذلك حممد بن حممد بن حممد ،يف املتأخرين

ده يعين اسم أبيه وج "من وافق امسه أابه"والعاشر من امسه حممد بن حممد بن حممد إىل عشرة 
أو اسم راويه وشيخه يروي عن حممد عن  ،يعين شيخه وشيخ شيخه أيضا ،أو شيخه وشيخه

حممد عن  :حدثنا ،وقد تكون هذه األمساء مهملة ،حممد عن حممد وهذا موجود يف الرواة
الذين ينسبون إىل القبائل  "املوايل" ،حممد عن حممد وحينئذ حيتاج حمتاج إىل متييز هذا املهمل

وكثريا ما ينسب إىل إىل القبائل مث ال يكون من  ،ها إمنا ينسبون إليها ابلوالءوهم ليس من
وجدان يف رواة الكتب الستة الكثري حىت من األئمة من احلفاظ الكبار  ،أنفسهم بل موالهم

ألن املقياس التقوى فمن كان أتقى هلل فهو  ؛من املوايل وهذا ال يضريه شيئا أن يكون موىل
وأُل ِّف يف  "واملوايل واإلخوة"وأفضل عنده ولو كان املفضَّل عليه من قريش أعز وأشرف عنده 

يعين ومن املهم أيًضا  ،اإلخوة واألخوات من الرواة يف املصنف أليب داود وغريه من أهل العلم
على طالب العلم أن  ،وهذا على طالب العلم أن يعتين به ،من األنواع أدب الشيخ والطالب

وعلى الشيخ أن يتحلى مبا ذكره أهل العلم من  ،يتحلى مبا ذكره أهل العلم من أدب الطالب
"وأدب الشيخ  -رمحه هللا -ويشرتكان أعين الشيخ والطالب ابإلخالص قال ،أدب الشيخ

 ،لواجبألنه يذكره أبشياء منها ا ؛وقلنا أن هذا ابلنسبة لطالب العلم أهم املهمات والطالب"
فإخالص  ،به يعوق عن التحصيل ومنها ما يعني على الطلب واإلخالل ،ومنها املستحب

وكذلك اجلِّد واحلرص  ،النية هلل جل وعال يف التعلُّم ويف التعليم مشرتك بني الشيخ والطالب
على نفع الناس على االنتفاع والنفع هذا أيضا ينبغي أن يكون مشرتًكا وغري ذلك من 

وسن التحمل للحديث واجلمهور على أن اخلمس يصح معها  ،فصَّلها أهل العلم اآلداب اليت



َجَّة اليت جمها 
حتمل األخبار بدليل حديث حممود بن الربيع يف صحيح البخاري وأنه عقل امل

فيكتبون ملن بلغ  فاصال اجعلوا هذا السن حد ،يف وجهه -عليه الصالة والسالم-النيب 
ََرد  يف ذلك إىل التمييز فال فائدة  ،خلمس حضروملن مل يبلغ ا ،اخلمس مسع

وعلى كل حال امل
وإذا ميز يف  ،يقول ابن الصالح ولو بلغ اخلمسني ،يف مساع من مل مييز ولو زاد على اخلمس

اخلمس أو قبل اخلمس قبل مساعه وسجل امسه يف الط َِّباق عند رواية الكتب أو األحاديث 
"وسن  ،فإذا وجد التمييز صح السماع ،واب املطابِّقفَمَرد  ذلك على فهم السؤال ورد اجل

األداء ال بد فيه ويف قبوله من البلوغ فال تصح رواية الصيب ألنه غري مكلَّف  التحمل واألداء"
ألنه مل يكلَّف قل مثل هذا يف  ؛وحينئذ ال يؤَمن على احلديث يف أن يزيد وينقص أو يفرتي

حتملوا يف حال الصغر أو يف حال الفسق أو يف حال لكن إذا  ،الفاسق والكافر من ابب أوىل
وأسلم  ،واتب الفاسق ،أبن ُكل ِّف الصيب ،الكفر مث أدوا بعد ذلك بعد ارتفاع هذا الوصف

فجبري بن مطعم  ،وقبل عدالته وقبل تكليفه ،الكافر صحت روايته ولو حتمل قبل إسالمه
 -عليه الصالة والسالم-ومسع النيب  ،حتمَّل اخلرب حينما جاء يف أسرى بدر يف فداء األسرى

كان كافرا مث أدى ذلك بعدما أسلم وقبل حديثه وخرج يف   ،يقرأ يف صالة املغرب بسورة الطور
ال تكتبوا شيئا »وكتابة احلديث يف أول األمر جاء النهي عن الكتابة  ،الصحيحني وغريمها

من حديث أيب سعيد مث بعد ذلك أذن  «غري القرآن ومن كتب شيئا غري القرآن فليمحه
صلى -ما كان أحد من أصحاب رسول هللا  :ويقول أيب هريرة« اكتبوا أليب شاه»ابلكتابة 

مث بعد  ،أكثر مين حديثا إال عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب -هللا عليه وسلم
بن عبد العزيز فأمر ابن  مث تبناها عمر ،ذلك تتابع الناس على الكتابة وأذن هبا إذان عاما

 ،مث بدأ التصنيف والتدوين ومجع األحاديث واآلاثر يف الكتب ،شهاب الزهري بكتابة السنة
والكتابة هلا آداب فيكتب احلديث خبط واضح ال لبس فيه وال خفاء وال حتريف وال 

أن يسمع بل يستمع  :وكتابة احلديث ومساعه مساع احلديث وآداب السماع ،تصحيف
ال بكتاب آخر وال ينشغل ابحلديث مع جاره وال ينعس أثناء  ،ث وال ينشغل عنه بغريهاحلدي

وتصنيفه تصنيف احلديث إذا أتهل املؤلف للتصنيف عليه أن يبادر  ،الدرس فيعتين ابلسماع
وكم من شخص انتفع مبؤلفات ألفت  ،ألن التصنيف من أنفع ما خيلفه العامل ويستمر نفعه

بينما الذي ال يهتم ابلتصنيف  ،اين والثالث ومازالت ينتفع هبا إىل اليومالقرن الث ،منذ قرون



 ،لكن التصنيف يستمر ،وال يعتين به ولو علم الناس هذه الطبقة الذي تعلمت عليه تنقرض
وإذا صنف وألف فأول من يستفيد هو ألن التصنيف من أعظم أسباب التحصيل وتثبيت 

اول على العلم وكتب أهل العلم ويتصدى لذلك وهو وال يعين هذا أن اإلنسان يتط ،العلم
"وكتابة  ،إذا أتهل لذلك فال شك أن التصنيف والتأليف من أنفع ما خيلفه العامل ،ليس أبهل

ومعرفة  ،وأسباب احلديث أيضا صنف فيه مصنفات احلديث ومساعه وتصنيفه وأسبابه"
كما أن أسباب النزول مما   ،حلديثم ا غاية األمهية يف اإلعانة على فهأسباب ورود احلديث يف

فمنهم من يصنف  ،التصنيف اختلفت وتباينت طرائق احملدثني فيه ،يعني على فهم القرآن
ومنهم من  ،ومنهم من يصنف ابألسانيد ،ومنهم من يصنف على املسانيد ،على األبواب

ومنهم  ،اومنهم من ينقل األحاديث واآلاثر بطرقه ،يصنف الكتب اجملردة من دون األسانيد
وإذا  ،منهم من يصنف على مسانيد الصحابة ،من يقتصر على طريق واحدة إىل غري ذلك

صنف على املسانيد هل يرتبهم على األفضلية أو على احلروف أو غري ذلك كل هذا موجود 
البيان والتعريف  :أسباب ورود احلديث عرفنا أن فيه مصنفات "وأسبابه" ،يف مصنفات األئمة

وعرفنا أن معرفة  ،وأسباب ورود احلديث للسيوطي وغريها ،ألسباب ورود احلديث الشريف
ألن اخلرب قد أييت  ؛سواء كان ذلك يف احلديث أو يف القرآن ،السبب تورث العلم ابملسبَّب

تعارض بني اليزول  ، وقدفإذا عرفنا السبب انتفى هذا اإلمجال ،فيه شيء من اإلمجال
مع  «صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم»حاديث مبعرفة السبب فحديث أ

لو  «صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب»حديث عمران بن حصني 
أان يكفيين نصف األجر نقول صل قائما فإن مل تستطع  :ويقول ،جاء شخص ليصلي فريضة

 ،فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصالة ،مع العجزإال  افقاعدا ال تصح صالتك إال قائم
على النصف من أجر صالة القائم ما الذي أخرج  ؟طيب متنفل تصح صالته من قعود

ومن الذي أخرج املفرتض من حديث  «صل قائما»املتنفل من حديث عمران بن حصني 
ديث الثاين احنل إذا عرفنا سبب ورود احل« صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم»

دخل املسجد واملدينة حممَّة يعين  -عليه الصالة والسالم-سبب الورود أن النيب  ،اإلشكال
صالة القاعد على النصف من أجر صالة »فقال  ،فوجد الناس يصلون من قعود ،فيها محى

 ،أهنم صلوا قبل حضوره ؟ما الدليل على أهنا نفل ؟فتجشم الناس الصالة قياما «القائم



أما العاجز عن القيام أجره   ،وهذا يف القادر على القيام ،فريضة ال يصلون إال إذا حضرال
ولو  ،كامل ولو صلى قاعدا بدليل أهنم جتشموا الصالة قياما فاستطاعوا أن يصلوا من قيام

عجزوا عن الصالة من قيام لكان األجر كامال وغري ذلك من الفوائد اليت تؤخذ وتستنبط من 
 هذه العلوم اليت تقدمت مرجعها النقل ليست جماال"ومرجعها النقل" أسباب النزول 

ضبط الرواة وأمساؤهم وألقاهبم وكناهم هل ختضع الجتهاد؟ يعين إذا وجدت اسم  ،لالجتهاد
ألن األمساء  ؛ل جتتهد يف ضبطه من غري الرجوع إىل كتب الرجال؟ ال ميكنراوي يف سند ه

ولذلك جتب العناية هبا ابلرجوع إىل كتب  ؛توقيفية ال يستدل عليها مبا قبلها وال ما بعدها
"ومرجعها النقل فليست مما يدخله االجتهاد  :قال ،وقل مثل هذا يف بقية األنواع ،الرجال

 توجدفنعم  طريقة ومنهج يف هذه األبواب مث أييت من خيالفهم"حبيث يكون العلماء على 
يف رجال كتب  يف رجال الكتب الستة وكتااب مسائل اجتهادية يعين لو وجد شخص كتااب

فيه إشكال لكن يف حمتوايت هذه  ليساألربعة مثال مث ضم الكتابني إىل بعض نقول هذا 
 ،ألئمة من خالل قواعدهم يف اجلرح والتعديلالكتب ليس له أن جيتهد إال للتوفيق بني أقوال ا

ال جيتهد يف إضافة رجال ال يوجدون يف هذه الكتب ممن ليس هلم رواية أو جيتهد يف حذف 
 هذه كلها مردها إىل ما كتبه أهل العلم يف مصنفاهتم. ،من هلم رواية

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 النقاية 
 علم أصول الفقه

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
نشرح رسالة موجزة  -إن شاء هللا تعاىل -ففي هذه الدروس الثالثة يف هذه الليلة ويوم الغد
ا عنه يف أكثر من وكتاب النُّقاية حتدثن ،غاية يف اإلجياز يف أصول الفقه من كتاب النُّقاية

ومنها ما  ،منها ما حاجته ماسة ،مناسبة وهو أنه كتاب يضم أربعة عشر متًنا من متون العلم
 ،ولذا ذكران أننا سوف نقتصر من هذه املتون على ما متس احلاجة إليه ؛ال متس احلاجة إليه

يف هذا وتقدم أو سبق شرح علوم القرآن من هذا الكتاب مث أردفناه بشرح علوم احلديث 
فاملؤلف تعرَّض  ،العلوم األخرى -إن شاء هللا -واليوم نثلث بعلم أصول الفقه ويتلوه ،املكان

ا مناسب ملستوى غريه من املتون اليت ذكرها وحتدث  ،هلذا العلم وعرضه بشكل موَجز جدًّ
مث شرحه بشرح أيًضا خمتصر شبيه ابملتون بكتاب  ،عنها يف معدَّل ورقة لكل فن هذا املنت

أمساه إمتام الدراية يف شرح النُّقاية وكالمها مطبوع قدميًا على حاشية كتاب مفتاح العلوم 
مث طبع مفرًدا طبعات حديثة يف مطابع ال تعتين ابلتحقيق وال  ،للسكاكي أكثر من مرة

اقتنيت الطبعات  ،فنحن حنتاج إىل الطبعات القدمية وعمدتنا ومعوَّلنا عليها ،ابلتصحيح
استفدت منها ويف الدرس أو يف الدورة املاضية كان معنا طبعة من الطبعات  اجلديدة وما

النُّقاية بضم النون  ومؤلفها يقول هذا كتاب أشرح فيهاحلديثة وقد ضبطوا الن ِّقاية بكسر النون 
فهذه الطبعات التجارية ال ينبغي أن يعتمد عليها ويعو ِّل  ،النون كسرواويف نفس املوضع  
ألنه  ؛كل طالب علم يعتين بكتابه ويضبطه ويتقنه  ،م بل عليهم أن يهتمواعليها طالب العل

وإذا تساهل يف الضبط يف أول األمر صعب عليه  ،إذا ضبط اللفظ سهل عليه فهم املعىن
ولذا يف كتب علوم احلديث فصول عن كيفية كتابة احلديث وضبطه  ؛تصحيحه فيما بعد

ألن القراءة  ؛كل هذا لئال يتطرق إليه التصحيف يف اللفظ أو يف املعىن  ،وشكله وإتقانه
املقصود أن هذا املنت أو هذا الفن من هذا الكتاب  ،الصحيحة يرتتب عليها الفهم الصحيح

وبعض األسطر فيها   ،اإلخوان طبعوه على طريقتهم يف بداايت األسطر وهنايتها ،يف ورقة
على كل  ،ال، ثالث صفحات يعين منفوش  ونصفواحدة أو كلمتني يف صفحتنيكلمة 

ونظرا لضيق الوقت فإننا  ،على مثله احال هو منت متني ولو حفظه طالب العلم ملا كان كثري 



 -رمحه هللا تعاىل -فاملؤلف ،ال حنتاج إىل مقدمات وال مهدات فإننا ندخل يف املنت مباشرة
وإضافة  ،سم وامللقَّب هبذا اللقبيعين العلم املسمى هبذا اال "علم أصول الفقه" :يقول

ألن  ؛األصول أو إضافة العلم إىل أصول واألصول إىل الفقه ال شك أن هذا يشعر مبدحه
من يرد »وال شك أن الفقه ممدوح  ،الفقه مبين على األصول فإضافته إىل الفقه تشعر مبدحه

لكن  ،وية وغريهكما جاء يف احلديث الصحيح حديث معا  «هللا به خريا يفقهه يف الدين 
املراد يف احلديث أعم وأمشل إمنا  ،الفقه املراد به هنا أخص من الفقه املراد به يف احلديث

 ،يشمل مجيع أبواب الدين وال خيتص ابألحكام فقط كما هو الفقه العريف عند أهل العلم
 به خريا من يرد هللا» -عليه الصالة والسالم-والفقه مبعناه العام هو الذي جاء مدحه بقوله 

وعليه يدل حديث أيب هريرة وحديث عمر رضي هللا عنهما يف قصة  «يفقهه يف الدين
بعد  «هذا جربيل أاتكم يعلمكم دينكم»فيه  -عليه الصالة والسالم-وقد قال النيب  ،جربيل

"علم أصول  :يقول ،أن شرح له اإلسالم واإلميان واإلحسان فهو أعم من األحكام العملية
أوال أصول الفقه لقب مركَّب من  اإلمجالية وكيفية االستدالل هبا وحال املستدل" الفقه أدلته

وال بد ملعرفة هذا اللقب من معرفة جزئي املركب قبل ذلك فهو مركَّب  ،مضاف ومضاف إليه
فاألصول مجع أصل واألصل يف اللغة ما يُبىَن  ،من أصول وهو مضاف والفقه مضاف إليه

يطلق األصل على حقيقته اللغوية كأصل  ،ويقابله الفرع الذي يبىن على غريه ،عليه غريه
ويطلق يف االستعمال العريف عند أهل العلم إبزاء األصل يف القياس الذي يقاس عليه  ،اجلدار
ويُطَلق على  ،والورثة أصول وفروع وحواشي ،ويطلق على ما منه الشيء كاألب أصل ،الفرع

الدليل من الكتاب  "أدلته اإلمجالية" :قال ،ول الفقه أبدلته اإلمجاليةوهنا عرَّف أص ،الدليل
واألصل يف ذلك  :ويقولون يف االستدالل للمسائل ،والسنة واإلمجاع والقياس األدلة اإلمجالية

 ،ويطلق على الرجحان كما يقال أكل امليتة على خالف األصل ،الكتاب والسنة واإلمجاع
اختصار الكتاب الشديد ال يناسب اإلطالة يف الشرح وأيضا  ،لموله إطالقات ذكرها أهل الع

 "علم أصول الفقه أدلته اإلمجالية" :يقول ،املدة املضروبة لشرح هذا املنت ال تناسب أيًضا
 ،هذه األصول املتفق عليها وأما املختلف فيها فكثري ،أدلته الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

فإذا استدللت على  ،فاألدلة التفصيلية من موضوع الفقه ،ليةال التفصي "أدلته اإلمجالية"
مسألة بعينها من الكتاب أو من السنة هذا دليل تفصيلي ويدخل يف علم الفروع ال يف علم 



أما األصول اإلمجالية األدلة اإلمجالية الكتاب والسنة أنت ال تبحث يف الكتاب هنا  ،األصول
 ،أو يف السنة على أن هذا احلديث يستنبط منه كذا ،ذاعلى اعتبار أن هذه اآلية تدل على ك

لكن داللة الكتاب ومعوَّل أهل العلم على الكتاب يف االستنباط  ،هذا موضوعه كتب الفروع
وكذلك السنة واإلمجاع على أهنا حجة  ،إمجاال وأنه هو املصدر األول من مصادر التشريع

كيفية االستدالل   الية وكيفية االستدالل هبا""أدلته اإلمج ،وكذلك اإلمجاع والقياس ،هذا أصل
ألن حفظ النصوص سهل واستحضار  ؛هبا يعين كيفية التعامل معها على طريقة أهل العلم

ر  ملن حيفظ القرآن وحيفظ من السنة ما حيفظ لكن كيف يستنبط  االنصوص قد يكون متيس ِّ
أو املعارضة هلذا  من هذا النص من جهة وكيف يتعامل مع غريه من النصوص املتعارضة

يعين كيفية التعامل مع هذه  "وكيفية االستدالل هبا" ،هذا من مباحث علم االصول ؟النص
 ،الذي هو اجملتهد الذي يستدل ويستنبط "وحال املستدل"النصوص على طريقة أهل العلم 

إذا أتهل لذلك  ؟هل يتسىن لكل أحد أن يستدل من الكتاب والسنة أو يستنبط منها مباشرة
ووصل إىل رتبة االجتهاد آن له أن يستنبط من الكتاب والسنة ويتعامل معها على طريقة 

جملتهد هذا تعريف علم األصول حال املستدل الذي هو ا ،أهل العلم ابجلادة املعروفة عندهم
 :يف اللغةوالفقه  ،واجلزء الثاين املضاف إليه هو الفقه ،هو اجلزء األول من جزئي املركب الذي

معرفة األحكام  :ويف االصطالح ،يعين يفهموه [28]سورة ط ه: {قَْول ي يَْفقَُهوا}الفهم 
أو  ،كشرائط الصالة  :مثل املسائل املدوَّنة يف كتب الفقه ،الشرعية اليت طريقها االجتهاد

النية يعين معرفتنا أبن  ،أو سننها ومندوابهتا وهكذا ،أو واجباهتا ،أو احلج ،شرائط الوضوء
طيب  ،معرفة األحكام الشرعية ،فقهية؟ فقهية أوشرط لصحة الصالة هذه مسألة عقدية 

أحكام بعضها يطلق عليه ما يطلق على األحكام التكليفية فيقال واجب وهل يدخل  توجد
قد يقال جيب كذا مثل قول النحاة جيب رفع الفاعل هل هذا حكم  ؟يف احلد أو ال يدخل

 اشرعي؟ حبيث أيمث اتركه مثل ما أيمث يف ترك الواجبات؟ نقول ال، ألن هذا ليس حكم
يف  ،يف النحو ،يف الطب مثال ،األحكام الشرعية خيرج هبا األحكام يف العلوم األخرى ا،شرعي

 ،جيب اإلدغام يف هذا املوضع ،راءة أربع حركاتجيب مد احلرف يف الق ،غريها من العلوم
هل هو من األحكام الشرعية أو ال؟ مبعىن أنه هل أيمث إذا ما  ،جيب اإلظهار يف هذا املوضع

إذا ما أظهر أو ما أخفى هل أيمث؟ علماء التجويد يقولون من مل جيو ِّد  ؟مد أربع حركات



ذا حكم فرعي ميكن أن يُدَخل يف الفقه لكن هل ه ،إذا ترتب عليه إمث دخل هنا ،القرآن آمث
العملي ابعتبار أنه أيمث فيعاَقب على تركه؟ هو داخل يف احلكم التكليفي الذي هو الوجوب 

لكن هل نقول أن هذا من فروع الفقه أو مما يتعلق ابألصل األول وهو الكتاب  ،الشرعي
ست من مباحث يف مباحث الكتاب اليت هي من مباحث أصول الفقه ولي فيكون داخال

فأما املسائل  ،االجتهاد يعين ما طريقه الظن الغالب ال القطع "اليت طريقها االجتهاد" ،الفقه
، يعين الصلوات اخلمس مثال املقطوع هبا فإهنا عندهم على هذا احلد ال تدخل يف حد الفقه

ف بدليل قطعي ما حتتاج إىل استدالل وال خيفى حكمها على أحد فمن عر  حكمها الوجوب
ألن  ؛يقال له فقيه ال ؟أن الصالة واجبة أو أن الزىن حمرم هل يقال له فقيه يف هذه املسألة

وهو خطاب املتعل ِّق أبفعال املكلَّفني ينقسم  ""واحلكم  :يقول ،هذه ليس طريقها االجتهاد
تعرض لتعريف النوعني وإمنا مثَّل هلما ي ملاملؤلف و  ،إىل قسمني حكم تكليفي وحكم وضعي

 ""واحلكم إن ُعْوقِّب اتركه فهو واجب :قال ،وعًبا أقسام احلكم التكليفي دون الوضعيمست
لكن  ،وهل يلزم يف احلد أن يقال ويثاب فاعله؟ ما يثاب فاعله ويعاقب اتركه هذا الواجب

وعلى هذا ال  ،إن عوقب اتركه فهو واجب ،الفصل يف احلد الذي خيرج غري الواجب ما ذُكِّر
ألنه ابلعكس على  ؛وال يدخل يف ذلك احلرام ،ألنه ال يعاَقب اتركه ؛ندوبيدخل يف ذلك امل

وهل  ،فإن عوقب اتركه فهو واجب ،وال يدخل املكروه وال املباح ،النقيض يعاَقب فاعله
إن عوقب اتركه فهو واجب هل نقول امتثاال   ،نضيف إىل ذلك بعد قوله اتركه نضيف امتثاال
ترك الواجب حيتاج إىل نية  ،حيتاج إىل نية الكما سيأيت يف احملرم واملكروه؟ ألن الرتك 

 ،ترك الواجب مناٍف لالمتثال فال حيتاج أن يضاف قولنا امتثاال ،االمتثال؟ هذا ينايف االمتثال
وهل يثاب  ،إذا عوقب فاعله فهو حرام "فإن عوقب اتركه فهو واجب أو فاعله فهو حرام"
وهنا يعاَقب فاعله وهل يثاب اتركه؟ ال  ،اتركه كما قلنا يف الواجب عوقب اتركه ويثاب فاعله

وإال فالشخص إذا جلس يف جملس وطال مكثه فيه  ،ال يثاب إال إذا امتثل ،بد من االمتثال
مع إخوانه وأقرانه أو يف  سواء كان جملس علم أو يف مسجد ينتظر الصالة أو مع أهله أو

هل نقول أنه يف هذا اجمللس الذي مكث فيه الساعات  ،جملس مباح أقل أحواله اإلابحة
وال هو يف هذا اجمللس ما سرق وال زىن وال شرب مخر  ؟يثاب على ترك احملرمات اليت مل يفعلها

 هل يثاب على ترك هذه األشياء؟  فعل



 طالب: ...........
ال إذا امتثل أنه جيلس يف املسجد ليحفظ نفسه من احملرمات اليت ال يسلم منها ابلنية نعم امتثا

 اأما جمرد تركه إما سهو  ،ولذلك يضيفون امتثاال يف ترك احملرم ؛غالب احملافِّل يثاب على هذا
يعين ويثاب فاعله إذا  "أو عوقب فاعله فهو حرام" ،أو غفلة أو عدم متكن فإنه ال يثاب عليه

يعين ومل يعاَقب اتركه   "أو أثيب فاعله" -جل وعال -بذلك البعد عما حرَّم هللاامتثل ونوى 
أو أثيب فاعله ومل يعاقب اتركه وهبذا ينفصل عن الواجب فهو  "فهو ندب"كالواجب 

يعين امتثاال كما قلنا يف احملرَّم  "أو أثيب اتركه" "أو أثيب اتركه ومل يعاقب فاعله" ،املندوب
مثل أي حممول وهكذا فهو  ،أي مكروه مثل نْدب أي مندوب فهو ُكْره" "ومل يعاَقب فاعله

يعين مستوي الطرفني ال ثواب وال عقاب ال  "أو مل يثب ومل يعاقب"مصدر مبعىن اسم املفعول 
ألن املأمور به إما أن يكون مع اجلزم  ؛على فعله وال على تركه فهو املباح وهبذا تتم القسمة

 ،واملنهي عنه كذلك مع اجلزم هو احملرَّم أو ال فهو املكروه ،أو ال وهو املندوب ،وهو الواجب
 ،الوجوب ،هذه أحكام أو أقسام احلكم التكليفي اخلمسة ،أو يستوي الطرفان وهو املباح

وأما احلكم الوضعي الذي يوَضع  ،واإلابحة ،والكراهة ،واحلظر الذي هو التحرمي ،والندب
البطالن أو يوَضع عالمة على حلول شيء ووقت شيء كاألسباب عالمة على الصحة أو 

"أو نفذ واعُتدَّ به فهو  :والشروط واملوانع والصحة والفساد واقتصر على بعضها فقال
الصحيح من العبادات والعقود واملعامالت الصحيح ما نفذ واعُتدَّ به وترتبت آاثره  صحيح"

مبعىن أنه تربأ به الذمة ويسقط به  ليه فهو صحيح""ما نفذ واعُتدَّ به وترتبت آاثره ع ،عليه
ترتبت آاثره عليه يف العقود مبعىن أن  ،اعُتدَّ به هذا صحيح حبيث ال يؤمر إبعادته ،الطلب

ترتبت اآلاثر عليه مبعىن أن  ،املبيع انتقل من البائع إىل املشرتي والثمن من املشرتي إىل البائع
ما والبائع ينتفع ابلثمن انتفاعا اتما هذا معىن ترتب اآلاثر املشرتي ينتفع ابلسلعة انتفاعا ات

 ،الذي ال ينفذ وال يعتد به وال ترتتب آاثره عليه هذا ابطل "وغريه ابطل" ،هذا هو الصحيح
تصوُّر املعلوم على ما هو به يعين  "وتصوُّر املعلوم على ما هو به علم وخالفه جهل" :يقول

 ،اخلالف هذه ،ملعلوم على ما يطابق الواقع علم وخالفه جهلتصوُّر ا ،على ما يطابق الواقع
على ما " ،مضاف إليه "واملعلومِّ "مبتدأ مضاف  "تصوُّر""تصوُّر املعلوم على ما هو به علم" 

مرفوعة؟ هل يقول تصوُّر  أوهل هي جمرورة  "خالفه" ،تصور "علم خرب" ،جار وجمرور "هو به



يعين هل اجلهل عدم التصور أو  ،وخالفِّه يعين تصور خالفِّهوخالف وخالفُه أو تصور املعلوم 
 يرتتب على هذا؟  ما الذي ،عدم تصور املعلوم على ما هو به

 طالب: ...........
 نرفع؟ أوال بد أن نرفع أو خنفض إما جنر  حننال، 

 طالب: ...........
 على املعلوم تصوُر املعلومِّ وخالفُه.. أومعطوف على تصور 

 ........طالب: ...
 طالب: ...........

 ال، خالفه يعين غريه ضده.
 طالب: ...........

 هو؟ ما
 طالب: ...........

وتصور الشيء على خالف ما هو  ،ألنه ترتب عليه شيء وهو أن عدم التصور جهل نعم
 ؟ أو جهالنلكن هل هو جهل واحد  ،عليه جهل

 طالب: ...........
والتصور على خالف ما هو به جهل لكنه مركب  ،سيطعدم التصور أصال هذا جهل لكنه ب

"عبارة املنت تصلح للمذهبني  :والسيوطي نفسه نص على هذا يقول ،وعبارته حتتمل األمرين
أبن ُيضَبط خالفه على األول ابجلر عطفا على اجملرور أي وإدراكه على خالف ما هو به 

هو به وهو صادق بتصوره على  والثاين ابلرفع عطفا على تصور أي وخالف التصور على ما
املقصود أن من أهل العلم من يقسم اجلهل إىل بسيط غري ما هو به وبعدم التصور أصال" 

لكن أيهما أسهل   ،ومنهم من يقول كله جهل وال حنتاج إىل مثل هذا التفصيل ،ومركب
 ، أو تقول ماحتت األرض ُتسأل عنه تقول ما أدري وهللا أنت جاهل ماكونك ما تدري 

كونك تقول   ،هذا اجلدار وراء أو احلائط هذا تدري أو ُتسأل عما وراء  حتت األرض كذا ال



ما أدري هذا جهل بسيط وكونك تقول وراءه بستان ويف احلقيقة شارع ليس ببستان هذا 
 جهل مركَّب مثل ما يقولون:

 قال حمار الحكيم يوما
 

 لو أنصف الدهر كنت أركب 
 ال الدهر ما ينصف وال يظلم.ا وإومادام القائل محار  

 قال حمار الحكيم يوما
 

 لو أنصف الدهر كنت أركب 
 فأنا جاهل بسيط 

 
 جاهل مركَّبوصاحبي  

ألن احلكيم أو من يزعمون احلكمة تكلموا أبمور أمور ال ميكن إدراكها  ؛هو احلكيم الذي 
 ،تكلموا يف األفالك وتكلموا يف أتثري هذه األفالك وبدون مستند وال علم ،من قَِّبل البشر

"وتصور  ،ألن تصورهم للشيء على خالف ما هو به ؛؟ مركَّبامركَّب أو ايكون جهلهم بسيط
 املعلوم على ما هو علم وخالفُه جهل واملتوق ِّف على نظر واستدالل مكتسب وغريه ضروري"

 ،فالضروري ما ال حيتاج إىل نظر واستدالل ،العلم ينقسم إىل قسمني ضروري ومكتسب
 ،يعين ما يكتسب بطريق احلواس هذا علم ضروري ،واملكتسب ما حيتاج إىل نظر واستدالل

ات ابلبصر املسموعات هذه مدرَكة ابحلواس إًذا ضرورية ملاذا؟ ألهنا ال حتتاج املرئيات املدرك
ال؟  أووالعلم النظري املكتَسب حيتاج إىل نظر واستدالل والنتيجة واحدة  ،إىل نظر واستدالل

ألنه علم والعلم ما ال حيتمل النقيض يعين نتيجته مائة ابملائة سواء كان حيتاج إىل نظر 
يرتدد يف يوجد أحد يعين فرق بني أن يقال لك كم نصف العشرة؟  ،حيتاج واستدالل أو ال

 أتيتومائة وثالث وسبعني كم سبعها؟  الكن إذا قيل لك بسرعة ثالثة عشر ألف ؟!أهنا مخسة
ألنك إذا ضربت مخسة يف  ؛لكن النتيجة مقطوع هبا ،تقسم حتتاج إىل نظر واستداللآبلة و 
وإذا ضربت الناتج بعد القسمة ابآللة والنظر واالستدالل يف املقسوم  ،عشرة خرج الناتجاثنني 

، لكن هذا كله علم يعين نتيجته مائة ابملائة ال حيتمل النقيض  ،عليه طلعت نفس النتيجة
حيتاج إىل مقدمات لنصل إىل النتيجة؟ ال حيتاج إىل نظر  حيتاج إىل نظر واستدالل؟

يعين النظر املذكور املتوقف على نظر  لنظر الفكر""وا ،واستدالل هذا ضروري وهذا مكتسب
وترديد ما يراد علمه أو تقريره يف النفس يف ذهن  ""النظر الفكرما النظر؟  ،واستدالل

طيب أحياان يكون هناك ترديد يف الذهن لكنه ال يستقر كحديث  اإلنسان، "النظر الفكر"،
ذكور هنا؟ عندان نظر ينتج عنه علم النفس مثال واخلواطر واهلواجس هذه تدخل يف النظر امل



ينتج عنها  الفهل حديث النفس ينتج عنه علم مكتسب أو اهلواجس واخلواطر؟  ،مكتسب
د" ،علم مكتسب إًذا ال تدخل يف النظر والدليل هو املرشد  "والنظر الفكر والدليل هو املرشِّ

أو األخذ من  ،ىيعين ما الذي يرشدك ويدلك على احلكم الشرعي يف هذه املسألة؟ اهلو 
املصادر اليت تتلقف من ميني ومشال كما يفعله كثري من الناس اآلن غري املصادر اليت نص 

ما الذي يرشدك إىل احلكم الشرعي يف أي  ؟عليها هنا الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
 ؛ما الذي يرشدك ويدلك عليها؟ هو الدليل ؟مسألة من املسائل ويف أي قضية من القضااي

هو ذكر  "والظن راجح التجويزين"لذلك يقول الدليل هو املرشد هو الذي يقودك إىل احلق و 
ولو طلق رجل  ،العلم الذي ال حيتمل النقيض مثل ما قلنا أن نتيجته مائة ابملائة وحيلف عليه

 اما تطلق؟ هذا ال حيتمل نقيض أوامرأته على مسألة علمية أبن اخلمسة نصف العشرة تطلق 
، تسعون، مثانون، سبعون، عما حيتمل النقيض يعين ليست نتيجته مائة ابملائةلكن ماذا 

مث إذا  ،احتمال األمرين على حد سواء هذا هو الشك مخسون، أربعون، اخلمسون وهي
"والظن راجح التجويزين  :قال ،ترجح أحد الطرفني على اآلخر الراجح ظن واملرجوح وهم

االحتمال الراجح هو  ،علم الذي ال حيتمل النقيضفعندان ال ومقابله وهم واملستوي شك"
إذا بلغك جميء زيد من طريق مجاعة كلهم  ،واملساوي شك ،الوهم، االحتمال املرجوح الظن

؟ هذا ماكلهم جاؤوك وأخربوك أبن زيًدا قدم حبيث ال ترتدد يف قبول خربهم   ،ثقات عندك
هم إىل حد حتلف عليه لكنه لو جاءك جمموعة قالوا إن زيدا قدم لكن ال يصل خرب  ،علم

ولو قال لك شخص أنه مل يقدم بغض النظر  ،يغلب على ظنك أنه قدم مبجموعهم هذا ظن
عن القواعد األخرى اليت فيها املثبت مقدم على النايف وكذا لكن هؤالء اجملموعة الذين 

 شك أو أخربوك أنه قدم أوثق عندك ممن ذكر أنه مل يقدم يكون الظن الغالب مع األوثق بال
لو جاءك مخسة وقالوا زيد قدم ومخسة قالوا زيد  ،مع األكثر فيكون هو الظن ومقابله الوهم

ما قدم واملسألة جمردة عما حيتف هبا من املثبت مقدم على النايف أو مسائل أخرى أتيت يف 
"واملستوي شك مث بعد  :قال ،التعاريض والرتجيح مخسة ومخسة مستوي الطرفني فهو شك

عندان املنت مطبوع على هامش هذا الكتاب ويف التعامل معه  األدلة املتفق عليها أربعة"ذلك 
بعد هذا مباحث  ،وهذه الرسالة أشبه ما تكون ابأللغاز ،صعوبة وإال هو منت متقن مضبوط

مث يفصل ويتكلم  ،الكتاب والسنة واإلمجاع :األدلة املتفق عليها :الكتاب املفرتض أن يقول



 "مباحث الكتاب" :قال ،ومباحث اإلمجاع والقياس ،ومباحث السنة ،لكتابعلى مباحث ا
املصدر األول  ،الذي هو األصل األول من األصول اليت هي األدلة أصول التشريع اإلسالمي

أوال مسألة حجيته ال حتتاج إىل نظر فمن العلم  :هو الكتاب ويبحث فيه من جوانب متعددة
يبقى  ،وثبوته أيًضا قطعي ال حيتاج إىل نظر وال استدالل ،الضروري املتقرر عند كل مسلم

منها ما هو قطعي ثبوته  ،مسألة داللته على املراد اليت منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظين
َرب  َك  فََصل   }داللته منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظين  ،حجته قطعية بال ريب ،قطعي كله ل 

 ،ظنية؟ ظنية أوة َصل ِّ على صالة العيد مثال هل هي قطعية دالل [2]سورة الكوثر: {َواْنَحرْ 
 ،من اآلايت ما داللته قطعية أيًضا وهذا كثري ،أما ثبوت اآلية بال شك قطعي وداللتها ظنية

فهي قطعية على ما سيأيت  اإذا كانت نص ،يف املوضوع الذي حتدث فيه اإذا كانت اآلية نص
  .يف أنواع الدالالت

"أمر وهني وخرب والسنة أيًضا فيها  ،يعين الكتاب الكتاب الكالم أمر وهني""مباحث  :قال
الَةَ  أَق يُمواْ }أمر  ،واستفهام ومتنٍ  وعرض وقسم وحقيقة وجماز" وهني  [43]سورة البقرة: {الصَّ

نَى َوالَ } وصيغته افعل واملضارع افعل ابلفعل  األمر ،وخرب [32]سورة اإلسراء: {تَْقَربُواْ الز  
ويدخل يف صيغة األمر  ،والنهي صيغته ال تفعل ،مر واملضارع املقرتن بالم األمر لتفعلاأل

أمر وهني أمر وهني وخرب  ،التعبري عن األمر والنهي ،تدخل يف صيغته ،والنهي أمران وهناان
واستفهام  ،والنهي ال تفعل ،واألمر افعل ،واستفهام هل قام زيد؟ خرب جاء زيد ،وهذا كثري

 ،وقسم وهللا لتفعلن كذا ،وعْرض أال تنزل عندان فنكرمك ،ومتنٍ  ليت الشباب يعود يوًما
استعمال اللفظ  ،احلقيقة يعرفها أهل العلم أبهنا استعمال اللفظ فيما وضع له ،وحقيقة وجماز

واجملاز استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لقرينة  ،أو استعمال الكلمة فيما وضعت له
وإذا استعملتها يف  ،فكلمة أسد إذا استعملتها يف احليوان املفرتس صارت حقيقة ،صارفة

وهذا على قول من يقول بوجود اجملاز سواء مطلًقا كما يقول  ا،الرجل الشجاع صارت جماز 
نصوص الكتاب ، ومنهم من يقول أنه ال يوجد يف به مجع من أهل العلم يف النصوص وغريها

، ومنهم من ينفيه مطلقا على خالف معروف عند أهل العلم ،غة العربوالسنة ويوجد يف ل
َ َحقَّ تُقَات ه   اتَّقُواْ }فعل فاألمر طلب الفعل ممن هو دونه اب هذا  [102]سورة آل عمران: {اَّللَّ

لكن إذا كان الطلب من املساوي تقول لزميلك أعطين الكتاب هذا أمر لكن هل ميكن  ،أمر



واألمر ممن هو دونه يقولون  ا،؟ التماسماذانه عند علماء البالغة يسمو  ؟أن يقال هذا أمر
"واألمر طلب  ،ممن دون املأمور فيكون دعاءً  هذه الصيغة صيغة أمر لكنرب اغفر يل  ،دعاء

يعين إذا جتردت  "للوجوب عند اإلطالق"،يعين هذه الصيغة  الفعل ممن هو دونه ابفعل وهي"
واألصل يف األمر عند أهل  ،ة عن القرائن فهي للوجوبيغجتردت هذه الصإذا  ،عن القرائن

جتدون أوامر صرحية بصيغة افعل يف الكتاب والسنة ومجهور أهل العلم يقولون  ،العلم الوجوب
"وهي للوجوب عند  ،للندب وذلكم لوجود صارف هلذا األمر من الوجوب إىل االستحباب

األصل أنه إذا اجته األمر إىل  كرار"،"ال لفور أو تيعين حينما ال يوجد صارف  اإلطالق"
مىت ما امتثل  "وال للفور"املكلَّف فإهنا تربأ عهدته وذمته بفعله مرة واحدة فال يلزم تكراره 

فيحصل اإلجزاء ولو مع  ال لفور أو تكرار"" :قال ،األمر يف وقت اإلمكان برئت ذمته منه
أو يدل الدليل على أن هذا األمر  ،ةالرتاخي ولو مبرة واحدة ما مل يدل الدليل على الفوري

األمر ابلشيء قرر املؤلف أنه هني عن ضده وعكسه  "وهو هني عن ضده" ،مطلوب تكراره
ل فيما  ،ويُطلِّق كثري من أهل العلم هذا الكالم ،النهي عن الشيء أمر بضده وبعضهم يفص ِّ

يف حال النهي فما كان له ضد واحد فهو أمر بضده  ،إذا كان له ضد واحد أو له أضداد
 ،فإذا قال لك قم فهو هني عن اجللوس ،وهني عن ضده يف حال األمر وهو هني عن ضده

وهل هو هني عن االضطجاع؟ يقولون القيام والقيود ضدان بينما اجللوس قد يكون من قيام 
ومن  ،فمن هناك عن احلركة فقد أمرك ابلسكون ،وقد يكون من اضطجاع فله أكثر من ضد

ويقرر املؤلف هذا ابطراد وللعلماء يف املطوالت تفاصيل  ،ون فقد أمرك ابحلركةهناك عن السك
وقلنا أنه  "وهو هني عن ضده وعكسه األمر ابلشيء هني عن ضده"، ،ليس هذا حمل ذكرها

وإذا كان له أضداد فالنظر جاٍر فيه بني أهل العلم  ،إذا كان له ضد واحد فال إشكال
ب ما ال ،واخلالف معروف ال  ،يعين ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب يتم إال به" "ويوجِّ

يتم الوضوء إال ابلبحث عن املاء فالبحث عن املاء واجب ألنه ال يتم الواجب الذي هو 
ب ما ال يتم إال به ويدخل فيه" ،الوضوء وهو شرط للصالة إال به وهكذا أي يف األمر  "ويوجِّ

حرا   ،يعين املكلَّف يتجه إليه اخلطاب ابألوامر والنواهي ذكرًا كان أو أنثى "املكلف "املؤمن
كان أو عبدا إال ما دل الدليل على خروجه منه كاألوامر املتجهة للنساء ال يدخل فيها 

 ،واألوامر املتجهة للرجال ال يدخل فيها النساء وإال فاألصل أن التشريع واحد ،الرجال



الساهي والغافل والنائم حال السهو والغفلة والنوم ال  لَّف ال ساٍه""ويدخل فيه املؤمن املك
وقل مثل  «من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك»يؤاخذون 

 ،هذا يف الصيب الذي مل يبلغ حد التكليف واجملنون الذي فقد مناط التكليف وهو العقل
رفع القلم عن ثالثة فذكر النائم وذكر الصيب وذكر  :هؤالء ارتفع عنهم التكليف حلديث

يَمان   إ الَّ }املكره ال يؤاخذ  "واملكَره"اجملنون  هَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئ نٌّ ب اإل   [106]سورة النحل: {َمْن أُْكر 
وإذا كان هذا يف الشرك فما  ،فإذا أكره على كلمة الشرك وقلبه مطمئن إبميانه فإنه ال يؤاخذ

 ال أولكن اإلكراه ابلنسبة حلقوق العباد يتجه  ،ة حلقوق هللا تعاىل من ابب أوىلدونه ابلنسب
النائم ابلنسبة حلقوق العباد الصيب واجملنون  ،غري مكلَّف حقوق العباد أويتجه؟ يعين مكلَّف 

انئم انقلب على ذات اليمني أو ذات الشمال على آلة لفالن من الناس فانكسرت  ،يضمن
نقول انئم رفع القلم عن ثالثة؟ ال، هل هو مكلَّف؟ كيف نكلفه وهو غري مكلَّف نقول ال، 
هذا ليس من ابب احلكم التكليفي وإمنا هو من ابب احلكم الوضعي من ابب ربط األسباب 

ذكر أنه إذا -جل وعال-املكَره هللا ،ف هذا املال فهو ضامن لهفهو سبب إلتال ،ابملسببات
هَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئ نٌّ  إ الَّ }أكره على كلمة الكفر فإنه ال يؤاخذ مادام قلبه مطمئنا ابإلميان   {َمْن أُْكر 

لكن هل يتصور اإلكراه يف كل شيء؟ أكره على قتل شخص، يؤاخذ  [106]سورة النحل:
 ؛ ألن حفظ نفسه ليسولو أدى إىل قتله ؟طيب ولو أدى إىل قتله ،ما يؤاخذ؟ يؤاخذ أو

اآلن  ،وهذه املسألة اليت خيتلف فيها أهل العلم ،أكره على الزىن ،أبوىل من حفظ نفس أخيه
دماء املسلمني ُتسَفك وتستباح حبجة اإلكراه ويتذرع من يقتل املسلمني أبنه مكَره هذا ليس 

يف جرمية من أعظم اجلرائم يف األداين   ،يف معصية اخلالق اخملوقحبجة له وال جيوز له أن يطيع 
يَمان   إ الَّ }كلها ويقول مكره؟  هَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئ نٌّ ب اإل  مطمئن  [106]سورة النحل: {َمْن أُْكر 

إذا أطيع يف  ،؟! بطاعة هذا املخلوق يف معصية اخلالق هذا نوع من العبادة هلذا املخلوقمباذا
ن دُون  اَّللَّ   اتََّخذُواْ }كما يف حديث عدي   معصية هللا ً م   ]سورة  {أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابا

حيرمون احلالل فتطيعوهنم وحيلون احلرام  :قال ،وال رهباان قال ما اختذانهم أراباب [31التوبة:
يتصور؟  ال أوعلى الزىن يتصور  ، ُأكرَِّه على الزىن، امرأة أكرهتفتطيعوهنم تلك عبادهتم

ورجل أكره على الزىن يتصور أو ال يتصور؟ من أهل العلم يقول ال يتصور اإلكراه  ،يتصور
ألنه ال يتصور أصال أن يكره على  ؛على الزىن وال يعذر إذا ابشر هذه اجلرمية ولو مكرها



 ، ينتشرألنه مع اإلكراه إذا مل حتصل الرغبة منه واالستجابة النفسية ما حصل اجلماع ال ؛الزىن
لكن إذا  ،دليل على أنه راغب يف هذه املعصية وحينئذ ينتفي عنه اإلكراهفهذا فإذا انتشر 

رأى ابرقة السيف أال ميكن أن يتغافل عن حكم الزىن وحترمي الزىن من أجل أن ينجو فيحصل 
دا فمن ينفي وجود اإلكراه على الزىن قال أب ،غري متصوَّر؟ متصوَّر أومنه ما حيصل؟ متصور 

 :ومنهم من يقول ؟كيف حيصل إكراه والرغبة ال أتيت إال مع عدم اإلكراه  ،هذا فيه تناقض
على كل حال  ،يتصور اإلكراه على الزىن ويتنشر من أجل أن يسلم من القتل أو مما دونه بلى

 ،مسألة خالفية بني أهل العلم وال أرى ما مينع من االنتشار مع وجود اإلكراه دفًعا عن النفس
وفرح هبذا اإلكراه بعضهم يقول الظاهر مكره  -نسأل هللا العافية -ن إذا وجدت الرغبةلك

كما أن من عذر عن اجلهاد من   ،ما يؤاخذ؟ يؤاخذ أوعليه حد وال عليه شيء يؤاخذ  وليس
ملن مل حيدث نفسه  مشابهٌ جياهد هذا  من أجل أالَّ أعمى وأعرج ومريض إذا فرح أنه أعرج 

 ،فكيف يتمىن أن لو كان أعمى ويتمىن لو كان أعرج ،بة من النفاقابلغزو مات على شع
هذا خيتلف عن حال الصحابة ابن أم مكتوم أعمى وقال إنه رجل أعمى ال يستطيع أن يفر 

وبعض املبصرين يتمىن  ،أعطوين الراية واجعلوين يف الوسط أعمى :فقال ،عند اشتداد القتال
املقصود أن املكَره غري مكلَّف لكن  ،رق بني هذا وهذاجياهد ف من أجل أالَّ أن لو كان أعمى 

إذا حصل منه رغبة فيما أكره عليه أو حمبة ملا أكره عليه فإنه ال شك أنه وإن مل يؤاخذ يف 
 ،يطلع على ما أخفاه -جل وعال -ألن هللا ؛الظاهر ألن الظاهر أنه مكره يؤاخذ يف الباطن

والكافر  والكافر خماَطب ابلفروع وشرطها""يعلم السر وأخفى  ،يطلع على السر وأخفى
َن }يف حقهم  -جل وعال -خماطب بفروع الشريعة يقول هللا َما َسلََكُكْم ف ي َسقََر قَالُوا لَْم نَُك م 

ينَ  ْسك  ُم اْلم  فدل على  ا،فأول ما ذكروا فروع [44-42]سورة املدثر: {اْلُمَصل  يَن َولَْم نَُك نُْطع 
تكليفهم ابلنسبة  ؟وما معىن تكليفهم هبا ،أهنم خماطَبون ابلفروع ابلواجبات وبرتك احملرمات

وابلنسبة للواجبات زايدة عذاهبم عليها وإال ففي الدنيا ال تصح  ،للمحرمات إلزامهم برتكها
أسلموا  وال يطالَبون هبا إذا ،منهم إذا أدوها يف حال كفرهم لفقد الشرط الذي هو اإلسالم

، "والكافر خماَطب فمعىن تكليفهم هبا أهنم يعذبون عليها يف اآلخرة ،ترغيبا هلم يف اإلسالم
احلنفية يرون أن الكافر غري  ،ألهنا ال تصح إال به ؛الذي هو اإلسالم ابلفروع وشرطها"

كيف خياَطب بصالة وزكاة وصيام وهو غري مسلم وهي ال تصح منه   ،خماَطب بفروع الشريعة



نقول زايدة يف عقوابهتم كما يطاَلب املصلي ولو مل يُعَلم  ؟ا أداها وال يطاَلب هبا إذا أسلمإذ
أنت إذا رأيت يف طريقك إىل املسجد والصالة قد أقيمت  ،أنه متوضئ أو غري متوضئ

 متوضأ ليس أوأدري هو متوضئ  الما أتمره؟ أو تقول وهللا  أوأتمره ابلصالة  اجالس اشخص
وهنا  ،ة ومع ذلك يلزمه أن يصلي ويلزمه أن يستكمل شروط ما أوجب هللا عليهأتمره ابلصال

 ،احلنفية ال يرون خماطبة الكفار ابلفروع مطلقا ،يلزمه أيضا شرط هذه الفروع وهو اإلسالم
من غري  اميكن تركهو ألن النواهي ميكن امتثاهلا  ؛واملالكية يرون خماطبتهم ابلنواهي دون األوامر

"ويرد األمر  ،لكن األوامر ال ميكن أن متتثل من غري وجود شرطها وهو اإلسالم ،شرطها
تَدَايَنتُم ب دَْين   إ ذَا}لكنه يرد لندب إذا وجد صارف  األصل فيه الوجوب عند اإلطالق لندب"

ى فَاْكتُبُوهُ  َسمًّ هذا أمر لكن هل هو للوجوب؟ ليس للوجوب  [282]سورة البقرة: {إ لَى أََجل  مُّ
والتجارة احلاضرة أيضا ال يلزم كتابتها  ،استدان وما كتب -عليه الصالة والسالم-ن النيب أل
يُرونََها بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها إ الَّ } َرةً تُد  ]سورة  {أَن تَُكوَن ت َجاَرةً َحاض 

تقييد السيما إذا خشي من  الكتابة مستحبة واحلازم ال يرتك شيئا دون [282البقرة:
وقل مثل هذا يف من يطل ِّق عليه أن يقيد لئال يطول به العهد مثال وينسى هذه  ،العواقب
ولذا جاء احلث على كتابة الوصية مبا لإلنسان وما  ؛فاحلزم مع كتابة ما له وما عليه ،الطلقة

كما يرد   ،وجوبيرد األمر للندب لوجود صارف وإال فاألصل فيه عند اجلمهور ال ،عليه
ْمتُْم  فَإ ذَا} [2]سورة املائدة: {َحلَْلتُْم فَاْصَطادُواْ  َوإ ذَا} -جل وعال -لإلابحة وميثلون بقوله َطع 

ُروا يقولون األمر بعد احلظر لإلابحة مع أنه يف القول املرجح  [53]سورة األحزاب: {فَانتَش 
طيب حكم االصطياد  ،عند أهل العلم أن األمر بعد احلظر يرجع إىل ما كان عليه قبل احلظر

 يف وقت اإلحرام أو يف احلرم حرام لكن قبله؟
 طالب: .............
 يهلك تقول مباح االصطياد؟  يكاداصطياد شخص جائع 

 .........طالب: ....
وشخص حمتاج لكسبه وكسب ولده يتسبب هلم  ،جيب عليه أن يصطاد وجيب عليه أن أيكل

على كل حال األمر  ،هذا يستحب له أن يصطاد أو أيخذ حبل فيحتطب أو ما أشبه ذلك
 فَإ ذَا}وهم يطلقون أن األمر بعد احلظر لإلابحة  ،بعد احلظر يرجع إىل ما كان عليه قبل



ْمتُْم فَان ُرواَطع  ُروا فَإ ذَا} [53]سورة األحزاب: {تَش  يَت  الصَّالةُ فَانتَش   [10]سورة اجلمعة: {قُض 
للبيع  اهل يقال لكل من صلى اجلمعة يذهب إىل األسواق ويبيع ويشرتي؟ إذا كان حمتاج

ئْتُمْ  اْعَملُوا}وهتديد  ،والشراء على حسب قوة احلاجة وداعيها يتجه إليه األمر ]سورة  {َما ش 
وأييت أيًضا  [16]سورة الطور: {أَْو ال تَْصب ُروا اْصب ُروا}وتسوية  ،هذا هتديد [40فصلت:
]سورة  {ق َردَةً  ُكونُواْ }ويقولون أيضا للتكوين حنو  [23]سورة البقرة: {ب ُسوَرة   فَأْتُواْ }للتعجيز 

"والنهي  ،كتب األصول  وغريها من املعاين اليت يرد هلا الندب مما حمله مطوَّالت [65البقرة:
 ،األمر طلب الفعل ممن هو دونه ،اآلن انتهينا من األمر ألن الكالم أمر وهني استدعاء الرتك"

وسبق أن ذكر املؤلف أن األمر ابلشيء  ،والنهي استدعاء الرتك ألنه ضد النهي وضد األمر
تدعاء والنهي عن الشيء أمر بضده فهو ضده فذاك طلب الفعل وهذا اس ،هني عن ضده

هذا يسمى  "ربنا ال تؤاخذان" "ممن هو دونه"، :قال "وفيه ما مر ألنه"الرتك أو طلب الرتك 
ومن  ا،وإذا طُلِّب من األعلى إىل األسفل مسي أمر  ،ملاذا ألنه من الدون ،؟ يسمى دعاءماذا

يعين من املباحث مباحث  "وفيه ما مر" ،ومن النظري التماس ،األسفل إىل األعلى دعاء
وصيغة النهي ال  ،وصيغته صيغة األمر افعل ألنه يقول طلب الفعل ممن دونه ابفعل ،األمر
صلى هللا عليه -هناان رسول هللا  :والتعبري عن النهي أيضا يف حكم صيغة النهي كقوله ،تفعل
يف األمر  كما أن األصل  "واألصل فيه التحرمي" ،أو هنينا عن كذا أتخذ حكمها -وسلم

األمر يرد للندب كما أن األصل فيه  "ويرد يف مقابل األمر"فاألصل فيه التحرمي  ،الوجوب
الوجوب يرد هذا أيضا للكراهة كما أن األصل فيه التحرمي لوجود صارف يصرفه من التحرمي 

لتوبة ولذا من شروط ا ؛وهناك قال ال للفور وال للتكرار وهنا ال بد فيه من الفور ،إىل الكراهة
اخلرب ما حيتمل الصدق  "واخلرب أمر وهني وخرب" ،اإلقالع فورًا عن املعصية وفيه ما مر

يعين بغض النظر عن قائله فخرب  ،حيتمل الصدق والكذب لذاته ،والكذب ويقابله اإلنشاء
وخرب مسليمة ال حيتمل الصدق  ،ال حيتمل الكذب -عليه الصالة والسالم-هللا وخرب رسوله 

وأما ابلنظر إىل قائليها فإهنا ال حتتمل  ،ألهنا لذاهتا حتتمل الصدق والكذب ؛اروكلها أخب
عليه الصالة -وال حتتمل الكذب يف خرب هللا وخرب رسوله  ،الصدق يف خرب مسيلمة

 ،ال حيتمل الصدق والكذب :واإلنشاء ،يعين يقابل اخلرب اإلنشاء "وغريه إنشاء" -والسالم



 ،ما اشرتيت أوتقول اشرتيت  ؟كذبت  أوبعشرة تقول صدقت بعتك هذا الثوب  :فإذا قلت
 فهذا إنشاء لعقد. وال كذاب اهذا ال حيتمل صدق

  ونقف على العام واخلاص.
 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
  الدرس الثاين بعد صالة العصر غدا والثالث بعد صالة املغرب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 النقاية 
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 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
ال بد من  "العامُّ ما مشل فوق واحد" :يقول "العام واخلاص" -رمحه هللا تعاىل -فيقول املؤلف

و مل يتعدد ال فرق فل الو مل يتعدد صار خاص ،التعدد يف أفراد العام ليصبح عاما وإال فخاص
 ،ال ميكن إخراج بعض أفراده وهو فرد واحد ،بينه حينئذ وبني اخلاص وال ميكن ختصيصه
يقول  "والتخصيص خيرج بعض أفراده ولفظه" ،فالعام ما مشل فوق واحد يعين اثنني فأكثر

يعين  املقصود ألفاظه "ولفظه" :يعين األلفاظ والصيغ اليت تدل عليه ألنه قال "ولفظه"املؤلف 
يعين إذا قلت اللهم  أيضا، ليس هو لفظ واحد لكنه مفرد مضاف وهو من ألفاظ العموم

 أومجيع الذنوب؟ فرج مهي هم واحد  أواغفر يل ذنيب وفرج مهي أنت تقصد ذنب واحد 
ومل يذكره يف ألفاظه  ،املفرد املضاف يعم وهذا من ألفاظه يعين من صيغه ؟مجيع اهلموم

ذكر األلفاظ والصيغ ومل يذكر منها املفرد  هو ،أشار إليه بقوله ولفظه فهل نقول أنه ،وصيغه
ألن الكتاب موَجز يف  ؛املضاف وهو أيضا على كل حال مل يستوعب الصيغ وال األلفاظ

 ،يعين املعرَّف ب )ال( ويقتصرون من )ال( على الالم ذو الالم "ولفظه ذو الالم"غاية اإلجياز 
نَسانَ }سواء كان مفردا أو مجًعا  معرف ب )ال( وهو  [2-1]سورة العصر: {َواْلعَْصر  إ نَّ اإل 

نَساَن لَف ي ُخْسر   إ نَّ }مفرد لكنه يعم مجيع الناس   اْقتُلُواْ }واجلمع  [2]سورة العصر: {اإل 

ينَ  ك  )ال( هذه لالستغراق مث بعد ذلك يدخل التخصيص كما دخل  [5]سورة التوبة: {اْلُمْشر 
يَن آَمنُوا}ب )إال( التخصيص يف اإلنسان  نَساَن لَف ي ُخْسر  إ الَّ الَّذ   [3-2]سورة العصر: {إ نَّ اإل 

ينَ  فَاْقتُلُواْ }دليل العموم وجود االستثناء  ،هذا ختصيص ك  جاءت  [5]سورة التوبة: {اْلُمْشر 
 ذو الالم يعين املعرَّف ب )ال( ،واملعاَهد وغريه ،خمصصات أبهل الكتاب الذين دفعوا اجلزية

َوَما  إ نَُّكمْ } "وَمن فيمن يعقل تفيد العموم وما فيما ال يعقل"سواء كان مفردا أو مضافا 

صيغة عموم مجيع ما تعبدون من دون هللا حصب جهنم لكنها  [98]سورة األنبياء: {تَْعبُدُونَ 
يعين كما يف  "وَمن وما وأي" ،أو خصت مبن عبد من دون هللا وهو راضي ،فيما ال يعقل

أيُّ عبد من  ،قول السيد أي عبيدي فعل كذا فهو حر تشمل مجيع من اتصف هبذا القيد
يف املكان أينما كنتم  "وأين"عبيدي صنع كذا فهو حر فهي تشمل عامة يف كل من اتصف 



يف النكرات إذا قلت  "وال" ،يف الزمان أيضا تعم مجيع األزمنة "ومىت" ،يعين يف مكان وجدمت
والنكرة أيًضا يف سياق النفي كما هنا ويف سياق  ،ال يف الدار يعين نفي لعموم اجلنسال رج

النهي وغريها من الصيغ اليت تدل على العموم مما ذكره أهل العلم يف الكتب املؤلفة يف 
لكن هذا الكتاب على اختصاره وإجيازه ال  ،األصول سواء كان منها املتوسطة أو املطولة

العموم من خواص األلفاظ من خواص القول وأما  ال عموم يف الفعل""و يستوعب كل شيء 
مجع يف السفر وقصر الصالة يف السفر  -عليه الصالة والسالم-النيب  ،الفعل ال عموم له

وأفطر وصام يف السفر لكن هل يعم كل سفر؟ هل هذا الوصف له عموم؟ هذا فعل ويُنَظر 
 ؛العموم من خواص القول هو الذي له عموم إذ ،إليه مع النصوص األخرى إذ ال عموم له

إذا  -عليه الصالة والسالم-مع نص من قوله  -عليه الصالة والسالم-ولذا إذا تعارض فعله 
عليه الصالة -وجد التعارض فمن أوجه اجلمع عند أهل العلم أن يقال الفعل خاص به 

يعين بعض أفراد العام والتخصيص متييز بعض اجلملة" " ،ألنه يعم ؛والقول لألمة -والسالم
ألن العموم يف األفراد كما أن اإلطالق يف الصفات فإخراج  ؛وإخراج بعضها ابملخصصات

 "متييز بعض اجلملة بشرط ولو مقدما".. :وهنا قال ،بعض ألفاظ بعض أفراد العام ختصيص
دا مث جاء ما يقصره على بعض فإذا جاء اللفظ العام الذي يشمل اثنني فصاع ،إىل آخره

"والتخصيص  ،أفراده إبخراج بعضها بصفة أو شرط او استثناء أو ما أشبه ذلك فإنه خُيَص به
ًما" إن جاءك زيد فأكرمه يعين خصصت اإلكرام ابجمليء  متييز بعض اجلملة بشرط ولو مقدَّ

يف قوهلم أكرم بين كما "وصفة"   ،ابلشرط الذي هو اجمليء معناه أنك ال تكرمه إذا مل حيضر
لو  ،لكن إذا كان هبذه الصيغة أكرم بين متيم الفقهاء ،متيم الفقهاء يعين منهم دون عامتهم

جاء نص يقول أكرم بين متيم مث جاء نص آخر منفصل عنه أكرم الفقهاء من بين متيم هل 
عين ال تكرم خيص به أو ال خيص؟ أكرم بين متيم الفقهاء كأنه قال أكرم الفقهاء من بين متيم ي

لكن لو قال أكرم بين متيم مث بعد مدة قال أكرم الفقهاء من بين متيم خيص به أو ال  ،غريهم
 ،خيص؟ ال خيص ملاذا؟ ألن هذا تنصيص على بعض أفراد العام حبكم موافق ال خمالف

لكن ملا قال  ،املتكلم حينما تكلم بقوله أكرم الفقهاء من بين متيم فقط هو يقصد الفقهاء
رم بين متيم يقصد العموم مث بعد ذلك أكد على الفقهاء بنص آخر لالهتمام هبم والعناية أك

 "وحُيَمل املطلق على املقيَّد" :قال ،بشأهنم وهذا ال يقتضي التخصيص ففرق بني هذا وهذا



يف صور دون صور؟ املطلق واملقيد إما أن يتفقا يف احلكم والسبب وحينئذ حيمل  أومطلًقا؟ 
َمتْ }ى املقيد ابالتفاق املطلق عل هذا مطلق مع  [3]سورة املائدة: {َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلدَّمُ  ُحر  

م  يَْطعَُمهُ إ الَّ أَن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو  قُل} -جل وعال -قوله ماً َعلَى َطاع  َي إ لَيَّ ُمَحرَّ دُ ف ي َما أُْوح  الَّ أَج 

 ً ْسفُوحا فيحمل املطلق على املقيد فال  افُقي ِّد هنا بكونه مسفوح [145]سورة األنعام: {دَماً مَّ
احلكم التحرمي والسبب  ،حيرم كل دم إمنا حيرم املسفوح فقط ألهنما اتفقا يف احلكم والسبب

فاليد مطلقة يف آية  ،إذا اختلفا يف احلكم والسبب فإنه ال حُيَمل املطلق على املقيد ،النجاسة
ضوء إىل املرافق هل يقطع السارق إىل املرفق محال للمطلق على السرقة وهي مقيَّدة يف آية الو 

لالختالف يف احلكم ويف السبب أيًضا االتفاق واالختالف يف األمرين هذا  ؟املقيد؟ ال، ملاذا
اتفقا يف احلكم  ،لكن إن اتفقا يف احلكم دون السبب أو يف السبب دون احلكم ،أمرمها ظاهر

يرُ }مقيدة؟  أوهار مطلقة دون السبب الرقبة يف كفارة الظ ن قَْبل  أَن يَتََماسَّا فَتَْحر   {َرقَبَة  م  
يرُ }ويف آية القتل  ،مطلقة [3]سورة اجملادلة: نَة   فَتَْحر  ْؤم  مقيدة  [92]سورة النساء: {َرقَبَة  مُّ
لكن احلكم واحد وهو وجوب العتق  ،خمتلف؟ خمتلف هذا ظهار وهذا قتل أوالسبب واحد 

حيمل املطلق على  ،يف الصورتني حُيَمل املطلق على املقيد عند مجاهري أهل العلم عند اجلمهور
العكس إذا احتد  ،املقيد يف هذه الصورة عند األكثر لالتفاق يف احلكم وإن اختلف السبب

ويف آية التيمم مطلقة  ،ملرافقالسبب واختلف احلكم كاليد يف آية الوضوء مقيدة بكوهنا إىل ا
وهذا  ،هذا غسل ابملاء ،واحلكم خمتلف هذا غسل وهذا مسح ،السبب واحد وهو احلدث

ال حيمل املطلق على  ؟فاحلكم خمتلف فُيحَمل املطلق على املقيد أو ال حيمل ،مسح ابلرتاب
 احلكم فإذا وحينئذ يكون املدار على االتفاق يف ،املقيد عند اجلمهور لالختالف يف احلكم

وإن اختلف  ،اتفقا يف احلكم محل املطلق على املقيد وإن احتد السبب فهذا ال خالف فيه
لكن إن اختلف احلكم فال محل حينئذ وإن احتد السبب  ،السبب فاجلمهور على أنه حيمل
املطلق واستثناء  ،ألن التقييد تقليل أوصاف ؛أي ابلصفة "وحيمل املطلق على املقيد هبا"

وحروف االستثناء معروفة إال  ،يكون التخصيص أيضا ابالستثناء "وصفة واستثناء" ،بشرط
إذا قلت له َعَليَّ مائة مث سكت   ،بشرط أن يتصل ،وغري وسوى بشرط أن يتصل وال يستغرق
منقطع؟ منفصل ليس منقطع هذا منفصل وليس  أومث قلت بعد حني إال عشرة هذا متصل 

إذا قلت له عليَّ مائة إال مائة كم يثبت يف  ،صص به وال يستغرقمبتصل وال يستثىن به وال خي



ألنه من شرط  ؛ذمتك؟ كم؟ املائة كاملة تثبت ألنه استغرق واملستغرق ال عربة به ال يعتد به
ال كان ما حينث أحد وال أيمث وأال يستغرق فإن انفصل ما نفع وإ صحة االستثناء أن يتصل

إن شاء هللا استثنيت لكن ما ينفعك  :بعده قال أو غدامث إذا قلت وهللا ألفعلن كذا  ،أحد
عليه الصالة -طيب يف حديث حرمة مكة وفيه االستثناء ملا حرم النيب  ،ألنه غري متصل

فقال  «إن هللا حرم مكة ال خيتلى خالها وال يقطع شجرها وال ينفر صيدها» -والسالم
عليه الصالة -النيب  «إال اإلذخر» -عليه الصالة والسالم-فقال النيب  ،العباس إال اإلذخر

ما قال مباشرة مع الكالم بدون انفصال إال اإلذخر حىت قال له العباس رضي هللا  -والسالم
من يقول إن هللا أوحى إليه هذا  فمن أهل العلم «إن اإلذخر»عنه وأرضاه إال اإلذخر فقال 

ومنهم من يقول إن االنفصال اليسري ما  ،اس رضي هللا عنه وأرضاهاالستثناء بعد مشورة العب
يضر وعلى هذا لو قلت يف اجمللس وهللا ألفعلن كذا مث قلت يف اجمللس إن شاء هللا يعين ما 

وهنا يقول بشرط أن يتصل وال  ،طال الفصل نقول ينفعك لكن لو طال الفصل ما ينفعك
ستثناء املنقطع إذا كان املستثىن من غري جنس ويسمى اال "وجيوز من غري اجلنس"يستغرق 

هذا استثناء منقطع ألنه  ،جاء القوم إال احلمري ،قام القوم إال محارا ،املستثىن منه صار منقطعا
 ،له عندي ألف إال ثواب ؟طيب ماذا عن االستثناء يف اإلقرار من غري اجلنس ،من غري اجلنس

 حنسم قيمة الثوب من األلف على كالم املؤلفحبيث  ؟ما ينفع أوهذا من غري اجلنس ينفع 
هذا ما قرره  ،قيمته مائة إًذا يف ذمتك تسعمائةوجيوز من غري اجلنس أنه ينفع كم الثوب؟ 

نه أحياان أيضا حتديد الثوب هنا ألاملؤلف وال شك أن نية املتكلم وقصد املتكلم له مدخل 
ا كان ال يستغرق الكمية على كالم وإذ ،ثوب يستغرق األلف كلها وحينئذ ال يصح استثناؤه

"وجيوز من غري املؤلف أنه جيوز من غري اجلنس فيستثىن قيمته من املبلغ وينتهي اإلشكال 
ذمتك  عندي لزيد ألف فيثبت يفيعين جيوز تقدمي االستثناء تقول إال مائة  اجلنس وتقدميه"
وهذا حمل اتفاق جيوز ختصيص الكتاب ابلكتاب  "وختصيص الكتاب به" ،تسعمائة درهم

وإذا جاز نسخ الكتاب ابلكتاب فمن ابب أوىل أن جيوز ختصيص الكتاب  ،لالحتاد يف القوة
ابلكتاب ألن النسخ رفع كلي للحكم والتخصيص رفع جزئي جيوز ختصيص الكتاب 

نَّ  َوالَ } ابلكتاب َكات  َحتَّى يُْؤم  ُحواْ اْلُمْشر  جاء التخصيص جبواز  [221]سورة البقرة: {تَنك 
للفظ العام حىت يؤمن ال جيوز نكاح املشركات هذا ا ،نكاح احملصنات من الذين أوتوا الكتاب



ل نساء أهل الكتاب ونساؤهم حل لكم هذا ختصيص ابلكتاب  ،ايةحىت هذه الغ جاء حِّ
يبقى النظر يف دخول نساء أهل الكتاب أو دخول أهل الكتاب يف املشركني هل  ،للكتاب

أما كوهنم كفار واجلنة حرام عليهم  ؟ل ألهل الكتاب هم مشركون أو ال يقال هم مشركونيقا
فيه  ليسومن شك يف كفرهم كفر إمجاعا هذا  ،ابالتفاق هذا حمل إمجاع بني أهل العلم

إشكال ابلنسبة هلذا الكتاب كفار واجلنة عليهم حرام ما هو النقاش يف هذا لكن هل 
ُحواْ  َوالَ }لنحتاج إىل استثناء وختصيص من قوله جل وعال يدخلون يف مسمى املشركني  تَنك 

نَّ  َكات  َحتَّى يُْؤم  أو ال حنتاج؟ هم عبدوا املسيح وعبدوا عزير فهل  [221]سورة البقرة: {اْلُمْشر 
من أهل العلم من يرى أهنم مشركون وحيتاجون إىل  ؟يقال هم مشركون أو فيهم شرك

والنصارى عبدوا املسيح فهم أشركوا فهم داخلون يف عموم  ا،ألن اليهود عبدوا عزير  ؛ختصيص
ومنهم من يقول أهنم  ،املشركني وحيتاجون إىل خمصص واملخصص موجود من الكتاب نفسه

ال يدخلون يف النص أصال ألهنم ليسوا مشركني وإمنا فيهم شرك وال حيتاجون إىل ختصيص 
 له أثر؟  أوواخلالف لفظي 

 طالب: ...........
 ما له أثر؟  أوله أثر 

 طالب: ...........
 ؟ ماذاهو؟ يف  ما

 طالب: ...........
 الزواج ال، عندان خمصص لو صاروا مشركني.

 طالب: ...........
ينَ  لَمْ } ك  تَاب  َواْلُمْشر  ْن أَْهل  اْلك  يَن َكفَُروا م  املقصود أن املسألة اليت  [1]سورة البينة: {يَُكن  الَّذ 

معنا احلكم فيها ال خيتلف نساؤهم حالل سواء قلنا مشركني وأوردان املخص ِّص أو قلنا ليسوا 
 اْقتُلُواْ }طيب يدخلون يف  ،فاخلالف فيما يظهر لفظي ،مبشركني وال يدخلون يف النهي أصال

يَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهمْ  ك  ا هم مشركون دخل وإذا قلنا غري إذا قلن [5]سورة التوبة: {اْلُمْشر 
قاتلهم  -عليه الصالة والسالم-النيب  ،مشركني حنتاج إىل نص آخر لنقاتلهم والنصوص كثرية



ُحواْ  الَ }ومن األمثلة اليت ذكروها  "وختصيص الكتاب به" :يقول ،على كل حال تَنك 

نَّ  َكات  َحتَّى يُْؤم  ن  نَاتُ َواْلُمْحصَ }مع  [221]سورة البقرة: {اْلُمْشر  تَاَب م  يَن أُوتُواْ اْلك  َن الَّذ  م 

نعم خيصص  "وختصيص الكتاب به وابلسنة" ،ونساؤهم حل لكم [5]سورة املائدة: {قَْبل ُكمْ 
طيب الذي ينازع يف نسخ الكتاب  ،الكتاب ابلسنة واألمثلة على ذلك أكثر من أن حتصر

ن النسخ رفع كلي للحكم ابلسنة هل ينازع يف ختصيص الكتاب ابلسنة؟ ال، ملاذا؟ أل
السنة  أي "وهي " ،والتخصيص حيصل مبا دون السنة فضال عنها ،والتخصيص رفع جزئي

فيما وما من صيغ  «فيما سقت السماء العشر»أي ابلسنة فمثال حديث  "ختصص هبا"
مث جاء التخصيص يف قوله  ،فيما سقت السماء العشر يعين قل أو كثر ،العموم على ما تقدم

فهذا ختصيص للسنة ابلسنة  «ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة» -عليه الصالة والسالم-
يعين الكتاب والسنة  "ومها" ،أي ابلكتاب فتخصَّص السنة ابلكتاب "وهي هبا وبه"

خيصص النص من الكتاب والسنة ابلقياس ألنه يستند إليهما ومعولة عليهما  "ابلقياس"
منهم من قال أنه خيصص  ،هناك خمصصات كثرية ذكرها أهل العلم ،ب القوة منهمافاكتس

رُ }النص ابلعقل يعين  الريح اليت أرسلت على عاد قوم  [25]سورة األحقاف: {ُكلَّ َشْيء   تُدَم  
رُ }هود قال هللا عنها  هل دمرت السموات  [25]سورة األحقاف: {ُكلَّ َشْيء  ب أَْمر  َرب  َها تُدَم  

ن ُكل   َشْيء   َوأُوت يَتْ }واألرض؟ ال،  بلقيس مكلة سبأ أوتيت من كل  [23]سورة النمل: {م 
لكن هل يف هذا  ،ابلعقل اهل أوتيت مما أويت سليمان؟ ال، فريى مثل هذا ختصيص ،شيء

قله ورأيه مستمسك ملن يسرتسل وراء العقل امللوَّث والفطرة اليت اجتالتها الشياطني فيعمل ع
العقول املنحرفة اليت احنرفت عن الفطرة هل يقال أن مثل هذا الكالم يفيدهم  ؟!يف النصوص

العربة ابلفطر السليمة اليت مل جتتاهلا الشياطني وأما من كان هواه تبع  ؟!فيما يذهبون إليه
تبون اآلن لنفسه وشيطانه فإن مثل هذا ال يعوَّل على عقله وال على اختياره وإال كثري من يك

حكم هذه العقول يف النصوص وينحون يف ذلك منحى االعتزال يف  ،يقولون لدينا عقول منيز
تقدمي العقل على النص وإذا كان رؤوس املعتزلة أيوون إىل أصول وإىل قواعد وضوابط عندهم 
على حد زعمهم وإن كانت غري معتربة يف الشرع لكن هي قواعد منضبطة عندهم لكن 

؟ ال إىل شيء ليس عندهم شيء وال قواعد وال ضوابط فضال عن أن ماذاإىل  هؤالء أيوون
 ،فالنص يقضي على غريه ،تكون هذه الضوابط والقواعد معتربة ال عند املعتزلة وال عند غريهم



اجملَمل ما  "واجملَمل ما افتقر للبيان"ال اجتهاد مع النص  ،وإذا جاء هنر هللا بطل هنر معقل
عليه الصالة -والبيان منه  ،لفظ حيتمل أكثر من معىن فال بد من بيانه افتقر إىل البيان

نصوص الكتاب مفسَّرة ابلسنة  ،ألنه هو الذي يبني ويوضح ويفسر النصوص -والسالم
-وكذلك يف السنة ما هو جممل بينه النيب  ،البيان -عليه الصالة والسالم-ومبيَّنة ووظيفته 

والبيان  ،ألنه ال جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة ؛اجةيف وقت احل -عليه الصالة والسالم
اللفظ احملتمِّل اجململ الذي حيتمل وجوه  ،إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي

"والنص ما ال  ،ومعاين متعددة بيانه خيرجه من هذا اإلشكال إىل حيز التجلي والوضوح
والظاهر  ،النص ال حيتمل إال معىن واحدا ليس له احتماالت متعددة حيتمل غري معىن واحد"

واملعىن اآلخر املقابل لألظهر  ا،واملؤوَّل حيتمل أكثر من معىن فاألظهر منهما يسمى ظاهر 
فإذا قلت رأيت زيدا شخص معروف عند املتكلم  ،الذي هو األخفى يسمى مؤوال

 ؟ جممالماذا يكوناطَبني امسه زيد وشخص غري معروف عند املخ ،واملخاطبني هذا نص
زيد  ،حيتاج إىل بيان وعند أهل احلديث يسمونه مهمال ،تقول زيد بن فالن ،حيتاج إىل بيان

وزيد  ،غري معروف عند املخاطبني يسمى جممل ال بد من بيانه بذكر نسبه وبعض أوصافه
واحد امسه زيد  زيد مشهور عند املخاطبني وعندهم أيضا ،معروف عند املخاطبني هذا نص

يقول  ،غري مشهور مثل شهرة األول فحمله على األول هو الظاهر ومحله على الثاين مؤوَّل
فإن محل على اآلخر لدليل فمؤول يعين أنت إذا قيل  "فإن محل على اآلخر لدليل فمؤول"

رجل لك أسد على ما تقدم يف احلقيقة واجملاز أيهما أظهر كونه يف احليوان املفرتس أو يف ال
الشجاع؟ يف احليوان املفرتس هذا الظاهر منه ومحله على الرجل الشجاع لدليل يقرتن بذلك 

وأمثلة األصوليني يف هذا الباب من آية الصفات وال داعي لذكر ما ذكروه ألهنم  ،هذا مؤول
 "والنسخ رفع احلكم الشرعي خبطاب" ،ينحون منحى التأويل وال مدخل له يف هذا الباب

وقد يستعمل النسخ عند املتقدمني يف الرفع اجلزئي  ،إلزالة ويراد به هنا الرفع الكليالرفع هو ا
لكن الذي استقر عليه  ،ألنه رفع جزئي ا؛ويسمون التقييد نسخ افيسمون التخصيص نسخ

ي استقر عليه االصطالح أن التخصيص شيء رفع جزئي والنسخ رفع كلي للحكم وهذا الذ
أما األحكام  ،هذا نسخ الشرعي "رفع احلكم" ،ت العلوممؤلفا االصطالح وعليه بنيت

ولو رفعت واملراد بذلك النسخ االصطالحي  االعرفية والعادية وما أشبه ذلك ال تسمى نسخ



إذا كان أقوى األدلة بعد  ،فالنسخ من خواص النصوص "الشرعي خبطاب من الشارع"
؟ ألن النسخ من خواص النصوص النصوص اإلمجاع ال يَنسخ وال يُنَسخ به وال يُنسخ ملاذا

فبعض األحكام يقرر أهل  ،وأما ابلنسبة لإلمجاع فال يَنسخ وال يُنسخ وقد يدل على انسخ
العلم أهنا منسوخة لإلمجاع على خالف حكمها طيب أين الناسخ؟ اإلمجاع دل على وجود 

قالوا عن  ،سخانسخ ولو مل نطلع عليه ما يقولون اإلمجاع انسخ إمنا اإلمجاع دل على وجود ان
اإلمجاع دل على  ،قتل املدمن أنه منسوخ طيب ما الناسخ؟ قالوا اإلمجاع دل على وجوده

وجود الناسخ ولو مل نطلع عليه مع أن اخلالف يف ثبوت احلكم معروف منهم من يثبته مطلقا 
دمن ومنهم من يقول هو تعزير إن ارتدع الناس ابحلد وإال قتل امل ،إذا شرب الرابعة فاقتلوه

على كل حال النسخ من خواص  ،منهم وهذا مييل إليه شيخ اإلسالم ومجع من أهل العلم
"رفع احلكم الشرعي الثابت يعين خبطاب شرعي  "رفع احلكم الشرعي خبطاب"النصوص 

فالذي يثبت ابلرباءة األصلية مث يرد حكم  خبطاب شرعي خبطاب شرعي آخر مرتاٍخ عنه"
 األصل هل نقول أن هذا نسخ؟ ال، ألن احلكم السابق مل يثبت خمالف ملا كان عليه الناس يف

ومثل هذا ال يقال له نسخ وإال فجميع األحكام  ،خبطاب شرعي إمنا ثبت ابلرباءة األصلية
؟ يف آخر الزمان إذا نزل املسيح اطيب املخرَج بغاية هل يعد منسوخ ،انسخة ابلرباءة األصلية

اجلزية مقررة بنص القرآن فهل نقول أن املسيح  ا،يقبل جزية وال غريه ال ،ال يقبل إال اإلسالم
ينسخ ما جاء يف القرآن؟ ال، لكن هذا احلكم مغىيَّ بغاية إىل أن ينزل املسيح فال يقبل إال 

القبلة  "وجيوز إىل بدل وهذا هو الكثري" ،ألن املخرج بغاية ال يدخل يف هذا الباب ؛اإلسالم
  "وإىل غري بدل" ،وأبدلت ابالجتاه إىل الكعبة هذا نسخ إىل بدل نسخت إىل بيت املقدس

عليه أن يقدم بني يدي  -عليه الصالة والسالم-من أراد أن يناجي النيب  ،النجوى كصدقة
 ،يعين إىل غري بدل ،ل حمله شيءحي مل ؟ما الذي حل حمله ،جنواه صدقة مث نسخ هذا احلكم

األخف إىل األغلظ وعكسه من األغلظ إىل  يعين النسخ من "إىل بدل وغريه وأغلظ"
أول ما فرض رمضان خمري بني أن  ،وأغلظ كنسخ التخيري يف الصيام إىل اإللزام به ،األخف

نُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ  فََمن}يصوم وبني أن يطعم لكن ذلك نسخ بقوله  دَ م  ]سورة  {َشه 
أيهما أخف اإللزام ابلصيام أو التخيري؟ التخيري فنسخ األخف إىل األغلظ  [185البقرة:

أربعة أشهر وعشرة أايم من عنها سنة إىل احلول فنسخت إىل  كانت عدة املتوىف  ،وعكسه



ْن آيَة  أَْو  َما}يعين الكتاب ينسخ الكتاب  "ونسخ الكتاب به" ،األغلظ إىل األخف نَنَسْخ م 

َها نَأْت  ب َخيْ  ثْل َهانُنس  ْنَها أَْو م  كآييت العدة كالمها ثبت ابلقرآن   [106]سورة البقرة: {ر  م  
وكثري من أهل العلم يرى  ،يعين الكتاب يُنَسخ ابلسنة على ما مشى عليه املؤلف "وابلسنة"

أن السنة ال تنسخ القرآن يرى أن السنة ال تنسخ القرآن ملاذا؟ ألن األضعف ال ينسخ 
نعم ثبوهتا ال شك أنه خيتلف  ،ألهنا وحي ؛ة إذا ثبتت كانت مبنزلة القرآناألقوى مع أن السن

القرآن ثبوته قطعي والسنة سيأيت الكالم فيها فهي أقل منه من  يف االشرتاط عند أهل العلم 
ُق َعن  اْلَهَوى إ ْن ُهَو إ الَّ َوْحٌي يُوَحى}هذه احليثية لكنها وحي   [4-3]سورة النجم: {َوَما يَنط 

على  "وابلسنة"حملقق واملقرر عند أهل التحقيق أن السنة تنسخ القرآن وينسخها القرآن وا
فالكتاب ينسخ  ،أي ابلكتاب والسنة"تُنَسخ هبما" أي السنة  "وهي" ،خالف بني أهل العلم

والسنة تنسخ الكتاب عند أهل التحقيق  ،والكتاب ينسخ السنة وهذا حمل اتفاق ،الكتاب
الناسخ  ،وأُل ِّف يف النسخ كتب كثرية ،والسنة تنسخ السنة وهذا كثري ،وعليه جرى املؤلف

وفيها  ،والناسخ واملنسوخ يف السنة أيضا أكثر من كتاب ،واملنسوخ يف القرآن أكثر من كتاب
من األمثلة الشيء الكثري على خالف بني أهل العلم يف بعض األمثلة حينما تضيق املسالك 

مع بني هذه النصوص منهم من يلجأ إىل القول ابلنسخ وإن مل عند أهل العلم للتوفيق واجل
وعند أهل  ،وهذا هو الذي وسع كتب الناسخ واملنسوخ ،يقم الدليل على أتخر أحد النصني

وهذا قد ال يعجب كثري من الذين يكتبون اآلن  ،العلم أن آية السيف نسخت سبعني آية
الذي  ،ال يعجبهم مثل هذا الكالم ،ومن يتصدرون يف القنوات وغريها ووسائل اإلعالم

اإلسالم ليس بدين عدوان  ،يعجبهم أن آية السيف نسختها سبعون آية من أجل التعايش
أما  ،لكن أيضا فيه نصوص مقرَّر اثبتة حمكمة ال تتغري وال تتبدل ،وإمنا هو رمحة للعاملني

لظروف غري مناسبة نعم قد تكون ا ،ننهزم أمام أعدائنا بسبب ضعفنا هذا ال أييت به شرع
املقصود أن آية السيف  ،لبعض األحكام فال جيوز إلغاؤها لكن أتجيلها إىل الوقت املناسب

أان ال أقول  ،عند أهل العلم يقولون نسخت سبعني آية مع إمكان اجلواب عن كثري منها
ا  وأيًضا الناسخ واملنسوخ يف السنة كثري ومن أفضل م ،سبعني ابلتحديد لكنها نسخت آايت

وذكر يف مقدمة الكتاب أكثر من  ،االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر للحازمي :كتب
هذه اخلمسون وجها ال  ،مخسني وجها للتوفيق واجلمع بني النصوص إذا أعيت وأعجزت



واألصل األول  ،مانع من اللجوء إىل القول ابلنسخ لكن ال بد من معرفة املتقدم من املتأخر
واآلن  ،ن مصادر التشريع الذي هو الكتاب انتهت مباحثه يف هذا املختصرواملصدر األول م

اين من أصول واألصل الث ،ابملصدر الثاين الذي هو السنة -رمحه هللا تعاىل -يبدأ املؤلف
السنة  حجة" -صلى هللا عليه وسلم-"السنة قوله  -رمحه هللا تعاىل- االستدالل السنة، يقول

من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والسنة  -الصالة والسالمعليه -ما أضيف إىل النيب 
"قوله  ،حجة بال نزاع بني أهل العلم يف اجلملة وإن اختلفوا يف بعض املفردات على ما سيأيت

صلوا كما » -عليه الصالة والسالم-فإذا قال  ،حجة بال نزاع" -صلى هللا عليه وسلم-
 ،-عليه الصالة والسالم-ته صالة غري صال هل ألحد أن يقول ال، أان يل «رأيتموين أصلي

"وأما  ،هو القدوة واألسوة فالقول حجة ما اختلف فيه -عليه الصالة والسالم-الرسول 
جل  -مما يتقرب به إىل هللا "وأما فعله فإن كان قربة" ،فيحتاج إىل شيء من التفصيل فعله"
جل  -يتقرب به إىل هللا "ودل دليل على االختصاص به فظاهر أن حيمل عليه" -وعال
كالوصال يف الصيام   -جل وعال -تقرب إىل هللا -عليه الصالة والسالم-وفعله النيب  -وعال

 ،ألنه دل الدليل على أنه من خصائصه ؛يقتدى به؟ ال يقتدى به ال أوهذا يقتدى به 
دل الدليل على أنه من خصائصه وإن بقي  -عليه الصالة والسالم-وجوب التهجد عليه 

 به "ودل الدليل على االختصاص ،حكم التهجد وأنه مستحب بل من أفضل األعمال
محل على الوجوب ألدلة كثرية تدل على  فظاهر أنه حيمل عليه وإال مُحل على الوجوب"

 ،وهي أفعال كما رأيتموين «صلوا كما رأيتموين أصلي» -عليه الصالة والسالم-ذلك كقوله 
خذوا »الفعل ودل الدليل على وجوب االقتداء به يف صالته القول ال يرى وإمنا الذي يرى 

واألخذ كما يقول من القول يكون أيضا من الفعل  «عين مناسككم خذوا عين مناسككم
ومن أهل  ،هو األسوة وهو القدوة -عليه الصالة والسالم-ألنه  "وإال محل على الوجوب"

ومنهم من يقول  ،على الندب العلم من يقول الفعل ال يرتقي إىل الوجوب وإمنا حيمل
جل  -عمال يتعبد به ويتقرب به إىل هللا -عليه الصالة والسالم-إذا عمل النيب  ،ابلتوقف

دل الدليل على الوجوب وال على االستحباب ي مل ،ومل يدل الدليل على اختصاصه به -وعال
ل؟ ابجلزم هل هل يتوقف يف القول ابلوجوب أو الندب أو يتوقف يف االمتثا ،والندب نتوقف

ألن أقل أحواله الندب  ؛ال التوقف يف االمتثال ،هو للوجوب أو للندب هذا مقتضى التوقف



يعين خالف بني أهل العلم  "أو توقف أقوال" ،وهو األسوة ولكم يف رسول هللا أسوة حسنة
يدل على الوجوب أو يدل على الندب أو يتوقف فيه  -عليه الصالة والسالم-هل فعله 

عليه -واألصل أنه  ،حىت يدل دليل خارجي من قول أو أمارة أو قرينة تدل على اإللزام
ذا فإن كان قربة ه ،يعين غري قربة "أو غريها" ،هو القدوة وهو األسوة -الصالة والسالم

اإلابحة إذا مل يدل الدليل على اختصاصه  "فاإلابحة"وإن كان غري قربة  ،انتهى الكالم فيه
كالزايدة على أربع يف   ؟ما يباح أولكن إذا دل دليل على اختصاصه هبذا املباح يباح  ،به

على  -عليه الصالة والسالم-وتقريره  -عليه الصالة والسالم-النكاح ال، هذا خاص به 
ُأكَِّل الضب على مائدته فأخذ منه عامة  ،ل حجة ألنه معصوم فال يُقِّرُّ على منكرقول أو فع

 -عليه الصالة والسالم-ألنه ُأكل على مائدته وأقر والرسول  ؛أهل العلم جواز أكل الضب
ألن التقرير من  "وتقريره على قول أحد تكلم بني يديه أو فعل حجة" ،ال يقر على منكر

من  ،يت هي الفعل أو القول أو التقرير من ذلك أيضا الوصف سنةصنوف وأنواع السنة ال
وكانت قراءته تعرف من خلفه  ،أنه كان كث اللحية -عليه الصالة والسالم-أوصافه 

غري سنة؟ لكن كونه َربْ َعة وكونه أبيض اللون أزهر  أوهذا وصف لكن سنة  ،ابضطراب حليته
قية سنة يقتدى به؟ ال ليست من األفعال اللون وكذا وكذا هل نقول أن هذه الصفات اخللْ 

كما أكل   "وتقريره على قول أو فعل حجة ألنه معصوم أن يقر على منكر" ،االختيارية
سكوت بعض  ا،وأما ما يستدل به على إقرار أو سكوت ال نسميه إقرار  ،الضب على مائدته

ى جواز ذلك ال، أهل العلم يف بعض املناسبات على منكر من املنكرات أن هذا العامل ير 
أما غريه قد يسكت ملصلحة  -عليه الصالة والسالم-الرسول  من إقراره حجة إالَّ  ليس هناك

 ،ال يوجد ما مينعه من إنكار املنكر -عليه الصالة والسالم-وأما الرسول  ،يراها راجحة
وأيضا يف  ،أيضا حجةوعلم به وسكت"  -عليه الصالة والسالم-"وكذا ما فعل يف عهده 

ت التنزيل ما كان يفعله الصحابة يف وقت التنزيل ومل ينزل القرآن مبنعه فهو أيضا حجة  وق
كما جاء يف حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننه عنها ولو كان شيئا ينهى عنه لنا 

السنة يوجب العلم وتقدم الكالم فيه يف  ، متواتريعين السنة "ومتواترها" ،لنهى عنه القرآن
ما رواه مجع حتيل العادة تواطؤهم على  :احلديث من النُّقاية يف الدورة السابقةشرح علم 

يوجب  ،الكذب عن مثلهم إىل هناية السند يستوي طرفاه والوسط وأسندوه إىل شيء حمسوس



"واآلحاد يوجب  ،العلم حبيث ال يقبل النقيض وال يرتدد فيه كما تقدم يف تعريف العلم
ما جاء ابللفظ املوهِّم الذي يقرره أكثر أهل العلم أن املتواتر  املؤلف أبسلوب ذكي العمل"

قطع الطريق على من  ؟!يوجب العلم واآلحاد يوجب الظن لئال يقول قائل كيف نعمل بظن
وهذا حمل إمجاع أن خرب الواحد يوجب  "واآلحاد يوجب العمل" :قالفيقول هبذا الكالم 

العمل وأكثر السنة آحاد ال تبلغ إىل حد التواتر والعمل هبا واجب وهذا حمل اتفاق من مجيع 
وأما كون اآلحاد يوجب العلم أو يوجب الظن أو يوجب العلم  ،من يعتد به من أهل العلم

 ،لذي هو فن علم احلديثابلقرينة أو ما أشبه ذلك هذا تقدمت مباحثه يف الفن السابق ا
يعين اقتصاره على هذه األشياء أو هذه  "وليس مرسل غري سعيد بن املسيب حجة" :قال

طيب وما تعرض للمرسل وال  ،املسائل اليسرية من مباحث السنة ال شك أنه اختصار خمِّل
حكم املرسل إمنا اختصر على مرسل سعيد بن املسيب ليس حبجة معناه أن مرسل سعيد بن 

 ،يقول وإرسال ابن املسيب عندان حسن -رمحه هللا تعاىل -اإلمام الشافعي ،سيب حجةامل
إذا مل يتصل  ،واملراسيل منهم وهذا اصطالح األصوليني والفقهاء من يطلقها إبزاء املنقطع

والذي استقر عليه اصطالح املتأخرين  ،ويقولون وصله فالن وأرسله فالن ،اإلسناد قيل مرسل
-فإذا رفع التابعي إىل النيب  -عليه الصالة والسالم-يرفعها التابعي إىل النيب  أن املراسيل ما

وأن  ،احتمال أن يكون التابعي مسعه من صحايب ا،عرفنا أن فيه سقط -عليه الصالة والسالم
وعلى كل  ،والتابعي احتمال أن يكون ثقة وأن يكون غري ثقة ،يكون مسعه من اتبعي آخر

ل من   :والشافعي حيتج هبا بشروط ،حيتجون ابملراسيلحال مالك وأبو حنيفة  أن يكون املرسِّ
ل ال يسمي مرغواب عن الرواية عنه ،كبار التابعني وأن يكون  ،وأن يكون إذا مسى هذا املرسِّ

هلذا املرَسل شاهد من مرسل اتبعي آخر أو حديث مسند أو غري ذلك مما ذكره اإلمام 
 لعلم فإهنم يردون املراسيل.الشافعي يف الرسالة وأما بقية أهل ا

 ورده جماهر النقاد
 

 للجهل بالساقط في اإلسناد 
 وصاحب التمهيد عنهم نقله 

 
 ومسلم صدر الكتاب أصله 

"وليس مرسل غري سعيد بن مرسل غري سعيد بن املسيب  ،يعين اجلمهور على رد املراسيل 
 .أما مراسيله فهي حجة ألهنا فتشت فوجدت موصوالت عن صهره أيب هريرة املسيب حجة"

ويستدلون عليه أو يستدلون له  ،األصل الثالث اإلمجاع وهو أيضا متفق على االحتجاج به



واملراد ابلفقهاء  ،وهو اتفاق فقهاء العصر فقهاء العصر« ال جتتمع أميت على ضاللة»حبديث 
فاملراد ابلفقهاء  ،ألن املقلد ليس بفقيه وليس من أهل العلم كما قرر ابن عبد الرب ؛اجملتهدون

ألن اتفاق األصوليني ليس  ؛اجملتهدون فقهاء العصر الفقهاء ال عربة بغريهم حىت األصوليني
لك الفقهاء أهل مرادهم بذ ،اتفاق احملدثني ليس حبجة ،اتفاق املفسرين ليس حبجة ،حبجة

أما املقلد هذا حكمه  ،االجتهاد الذين معوهلم على النصوص الكتاب والسنة فال يقلدون
املفسر الصرف أو احملدث الصرف  ،حكم العامي فليس بفقيه فضال عن أن يكون جمتهدا

تذكر أقوال املفسرين وأقوال احملدثني يف كتب  ملاذاالذي يسمونه الصيديل ألنه قد يقال مثال 
؟ فقيه من -رمحه هللا -صنف البخارييُ  ماذااخلالف؟ ألهنم فقهاء ما جاؤوا من فراغ يعين 

الرتمذي وغريه من األئمة فقهاء لئال يظن أن يف الكالم الذي  ،أعظم الفقهاء يف اإلسالم
خيرج األصويل خيرج كذا أننا نقلل من  ،خيرج املفسر ،قلناه أن اتفاق الفقهاء خيرج احملدث

سرين واحملدثني ال، فكثري من املفسرين وكثري من احملدثني فقهاء فيدخلون يف احلد شأن املف
يعين النازلة فإذا  "اتفاق فقهاء العصر على حكم احلادثة" ،وتعترب أقواهلم يف االتفاق واخلالف

وجدت انزلة ودرسها فقهاء العصر واملراد كلهم يعين إذا صدر عن هيئة علمية أو عن جممع 
قوا كلهم بكامل أعضائه هل نقول هذا إمجاع جممع فقهي أعضاؤه مائة أو مائتني علمي واتف

؟ ال، ليس إبمجاع ألنه مل جيمع فقهاء األمة  اوكلهم اتفقوا على هذا احلكم هل يعد إمجاع
وكذلك اهليئات العلمية وغريها هذا ليس إبمجاع فال يقال إن خالف هذا القول  ،كلهم
 ،فاإلمجاع قول الكل من الفقهاء اجملتهدين ا،ال، ما صار إمجاعألنك خالفت اإلمجاع  ؛حرام

ونسب إليه يف كتب األصول وهو الذي يدل عليه  ،الطربي يرى أن اإلمجاع قول األكثر
 ،يف مسألة سواء كان حكم شرعي أو يف قراءة ايذكر خالف ،تصرفه يف تفسريه ألنه يرجح

صواب يف ذلك عندان كذا إلمجاع القرأة على يذكر قول األكثر مث يذكر املخالف مث يقول وال
ألن  ؛ساق اخلالف لكنه قول األكثر وهذا القول ال عربة به وقد ايسميه إمجاع ،ذلك مثال

قد يقول قائل من حيصر الناس   ،القول احملقَّق عند أهل العلم أن اإلمجاع امللزِّم هو قول الكل
نعم يف ضبط اإلمجاع وتقرير اإلمجاع فيه  ؟كلهم يف شرق األرض وغرهبا لنطلع على أقواهلم

صعوبة ووعورة حىت قرر بعضهم وهو رواية عن اإلمام أمحد أنه ال إمجاع بعد الصحابة الناس 
ولذا جتدون نقل اإلمجاع كثري عند أهل العلم لكن إذا فتشت  ؛تفرقوا وال ميكن حصر أقواهلم



ليت ينقلها ابن املنذر أو ابن عبد الرب واإلمجاعات ا ،وهذا يف كثري من املسائل اوجدت خمالِّف
قال وكثري من دعاوى  -رمحه هللا -أو ابن قدامة أو النووي أو غريهم حىت أن الشوكاين

ألهنا تذكر  ؛اإلمجاع اليت يذكرها أو ينقلها بعض العلماء جتعل طالب العلم ال يهاب اإلمجاع
وهو حجة يف أي  حلادثة"على حكم ا ايذكر لك هو نفسه خالف مث بعد ذلك الك إمجاع

 ،هذا خالف ما قيل من أن اإلمجاع خاص بعصر الصحابة الذي ميكن ضبطه عصر كان"
يعين انقراض  "وال يشرتط انقراضه"من عصر الصحابة إىل قيام الساعة "يف أي عصر كان" 

يعين هل ننتظر إىل أن ميوت هؤالء اجملموع لئال يرجع منهم أحد فيختل  ،العصر مبوت أهله
مجاع؟ وحينئذ ال جيوز ألحد منهم الرجوع مادام اتفقوا على هذا احلكم يف وقت من اإل

األوقات بعد استفراغ الوسع وبذل اجلهد يف الوصول إىل احلكم واجتمعوا عليه وأمجعوا عليه 
"وال يعترب قول  ،ألنه انعقد ابتفاقهم ؛ألنه خمالفة لإلمجاع ؛ال جيوز ألحد منهم الرجوع عنه

ألنه مل يبلغ مرتبة االجتهاد فيكون معهم يف إمجاعهم ويعتد بقوله فانعقد  حياهتم" من ولد يف
يعين كلهم يصرحون ويصوتون  "ويصح اإلمجاع بقول" ،اإلمجاع قبل أن يبلغ مرتبة االجتهاد

على حكم هذه املسألة صراحة ما حكم كذا كلهم يقولون حرام حالل مكروه يتفقون عليه 
 اكلهم يفعلون على مقتضاه وحينئذ يكون اتفاق  وفعل من الكل""ابلقول يصرحون بذلك 

يعين بعضهم صرح بقوله وبعضهم بفعله وبعضهم سكت  "ومن بعض" ،إمجاع فعلي ا،فعلي
سكت من غري مانع وإبمكانه أن يصرح برأيه ويسمى اإلمجاع  ،من غري مانع من املعارضة

"وليس قول صحايب  -رمحه هللا -لقا ،عند أهل العلم  واخلالف يف حجيته معروفالسكويت
يعين ليس قول صحايب حبجة على غريه من الصحابة  ،يعين من الصحابة حجة على غريه"

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني »إال ما دل الدليل على اختصاصه كالراشدِّين 
أبيهم اقتديتم أصحايب كالنجوم »وأما حديث يستدل به العلماء يف هذا الباب  «من بعدي

 فهذا ضعيف شديد الضعف. «اهتديتم
ونرتك فرصة لإلخوان -إن شاء هللا تعاىل-ونقف على القياس واالستدالل ليشرح بعد املغرب

 .-جل وعال-يف آخر ساعة من اجلمعة ليدعوا هللا
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 



 
 

 
 

 النقاية 
 أصول الفقهعلم 

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
أدلة األحكام اليت هي أصول يف األصل الرابع من أصول  -رمحه هللا تعاىل -فيقول املؤلف

هل العلم لكن أ ،والقياس حجة عند عامة أهل العلم خالف فيها الظاهرية "القياس"التشريع 
ألهنا  ؛املعول عليهم كلهم يقولون به ويعملون به إال أنه عندهم ال يدخل يف العبادات

وجاءت األدلة على ذلك من الكتاب  ،وأما ما عداها فإنه تستعمل فيها األقيسة ،توقيفية
 ،املقصود أننا لسنا بصدد إثبات حجية هذا األصل ،والسنة وأقوال أهل العلم الشيء الكثري

"رد فرع إىل  :فالقياس يقول املؤلف ،ة أهل العلم على اعتباره ومشوا عليه ودرجوا عليهفعام
فال بد أن  ،رد فرع وإحلاق الفرع ابألصل بعلة جامعة يف احلكم أصل بعلة جامعة يف احلكم"
وأن تكون هناك علة  ،وأن يكون هناك أصل يُلَحق به ويُ َرد إليه ،يكون هناك فرع يُلَحق ويرد

"فإن أوجبته  -رمحه هللا -قال ،فأركانه أربعة ،ني األصل والفرع يف حكم من األحكامجتمع ب
مما ميثَّل به يف ابب القياس  :أوال ،إن أوجبت القياس العلة فقياس علة العلة فقياس علة"

 ،الربوايت واألصول اخلمسة اليت جاء التنصيص عليها أحلق هبا العلماء ما يشاركها يف العلة
منهم من يضيف إليه  ،ثال ملَحق ابلرب املنصوص عليه يف جراين الراب جبامع الطعمفاألْرز م

فالذهب  ،والعلل ختتلف من صنف إىل آخر ،االدخار على خالف بينهم يف هذه العلل
والفضة الثمنية هذه هي العلة عند أهل العلم ويلحقون هبما ما كان مثًنا للسلع كالعمالت 

وعلى هذا جيري فيها الراب لوجود  ،قياًسا على الذهب والفضة ،الورقية وغريها من املعادن
وال فضة  اونسمع َمن يثري يف هذه األايم أن هذه النقود ليست ذهب ،وجتب فيها الزكاة ،العلة

يعين من  ،وعلى هذا ال راب يف الوجود ،فال جيري فيها الراب اوال متر  اوال ملح اوال شعري  اوال بر 
عظائم األمور الراب وهو حرب هلل ورسوله ويريدون أن يقضوا عليه مبثل هذا القول وليقولوا يف 

مث بعد ذلك متحى الزكاة من الوجود كما يسعى إىل  ،مرحلة اثنية أنه ال زكاة أيًضا ال زكاة فيه
فيه إال من شذ   فالقياس عند أهل العلم أصل معترَب مل خيالف -نسأل هللا العافية -حمو الراب

وال  :يقول النووي ،ولذا مل يعتد أهل العلم أبقواهلم ال يف االتفاق وال يف اخلالف ؛كالظاهرية
وال شك أن إلغاءه  ،يعتد بقول داود ألنه ال يرى القياس الذي هو أحد أركان االجتهاد



فضال عن  للقياس أوقعه يف أمور مضحكة وأُلزِّم إبلزامات ال يقول هبا سفيه فضال عن عاقل
لكن ما زاد  [23]سورة اإلسراء: {فاَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف   }فعلى قياس قوله أن التأفيف حرام  ،عامل

 {فاَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف   }يقول لو مل يرد يف الرب إال هذه اآلية  ،على ذلك الضرب ما نص عليه
هذا الذي جيعل مثل النووي ومثل النووي ال يعتدون بقوله  ،جلاز قتلهما [23]سورة اإلسراء:

 ،وهذا من زايدة تعظيمهم للنصوص ألغوا ما عدا النصوص ،وال شك أهنم يعظمون النصوص
عليه -وجاءت أحاديث كثرية استعمل فيها النيب  ،لكن النصوص دلت على اعتبار القياس

يعظَّم ومع ذلك من تعظيم النص نعم النص معظَّم وجيب أن  ،القياس -الصالة والسالم
ثبت النهي عن البول يف املاء  :ذكروا عنهم ولعله من ابب اإللزام ،تعظيم ما دل عليه النص
وحيرم أن يبول فيه لكن لو ابل يف إانء وصبه عليه  ،فيه إشكال ليسالدائم لكن التغوُّط فيه 

لكن بعضها  ،ن هذا النوعاحمللى فيه أمثلة كثرية م ،بعضها منصوص عندهم ،فيه شيء فليس
ولقوهلم يف نظائره  ،مما يلزمه القول به لتقريرهم هذا األصل ،إلزام مما مل يُ َنص عليه يف كتبهم
علة  ،ويقول العلماء كقياس الضرب على التأفيف لعلة اإليذاء "فإن أوجبته العلة فقياس علة"

يت هي اإليذاء موجودة يف العلة ال ،اإليذاء موجودة يف الفرع أكثر من وجودها يف األصل
الفرع الذي هو الضرب أكثر من وجودها يف األصل الذي قد يشعر به الوالدان أو ال يشعران 

ويسمى  ،به ألنه ما يوجد أخف من كلمة أف ومع ذلك حرام إًذا ما فوقهما من ابب أوىل
ال توجبه العلة "أو دلت عليه العلة من غري إجياب"  ،قياس األوىل والقياس اجللي وقياس العلة

كقياس مال الصيب على مال البالغ يف وجوب الزكاة جبامع   "فقياس داللة"إمنا تدل عليه 
فرع وأصل لعلة وهي النمو جتمعهم  ،مال الصيب انمي مثل مال البالغ فتجب فيه الزكاة ،النمو

جملنون والقول بوجوب الزكاة يف مال الصيب وا ،يف احلكم ويف وجوب الزكاة هذا قياس داللة
هو قول اجلمهور خالف يف ذلك احلنفية ألهنم غري مكلفني فال يلزمهم واملكلف مرفوع عنه 

لكن غريهم يقولون هذا من ابب ربط السبب ابملسبب وال عالقة ابلتكليف فيكون  ،القلم
اجملنون إذا  ،الصيب إذا أتلف يلزمه قيمة املتَلف ،من خطاب الوضع ال من خطاب التكليف

 ،ه قيمة املتلف من ابب ربط األسباب ابملسببات وليس من ابب احلكم التكليفيأتلف تلزم
األيتام غري  ،وجاء ما يدل على ذلك من األمر ابالجتار أبموال األيتام لئال أتكلها الصدقة

 ،مكلفني وال شك أن املال إذا مجد انتهى من الزكاة كل سنة ينقص كل سنة إىل أن ينتهي



"أو تردد فرع بني أصلني وُأحلق ابألشبه  ،وأدير يف التجارة عو ِّض لكن إذا حرك ابلتجارة
 ،أن يرتدد فرع بني أصلني فيلحق أبكثرمها شبًها به :قياس الشبه ،يعين فقياس شبه فشبه"

إذا رأينا أو نظران إىل أن األشبه  ؟وميثلون على ذلك ابلعبد هل يلحق ابحلر أو يلحق ابلبهيمة
وإذا نظران إىل أنه أشبه ابلبهيمة من حيث أنه يباع  ،فيلحق به به من حيث اخلِّْلقة احلر

فرأوا أنه  ،ويشرتى وُيضمن ويغرم كله أو جزئه ابلقيمة كالبهيمة ال ابلدية كاحلر ُأحلِّق ابلبهيمة
وإال فاألصل أنه  ،من حيث األحكام املتعلقة به رأوا أن أكثرها شبها هو ما يشبه فيه البهيمة

الشرعي وله نفسيته وله وضعه لكن هللا جل وعال قدر عليه وقضى أن إنسان له اعتباره 
وجاءت النصوص الشرعية أتمر إبكرامه وعدم إهانته لكنه من حيث  ،يكون رقيقا بيد أخيه

قياس الشبه قالوا يف املذي هل يُعفى عن يسريه   ،احلكم يباع ويشرتى هذا احلكم الشرعي
الدم جاء العفو  ،د بني هذين األصلني يف هذا احلكمهو مرتد ؟كالدم أو ال يعفى عنه كالبول

والبول جاء التشديد فيه يف نصوص كثرية حىت أن من أهل العلم  ،عن يسريه يف آاثر كثرية
من يرى أنه ال يُعفى عن يسريه حىت ما ال يدركه الطرف وقالوا مثل ما يقع على البدن من 

أما ابلنسبة للدم فالصحابة يف  ،البولرؤوس اإلبر مثل رؤوس اإلبر هذا ال يعفى عنه يف 
والذي فعل خرج من الدم ما  ،والذي حرك أنفه ،الذي عصر بثرة ،وقائع كثرية حصل منهم

جاء فيه التخفيف يف غسله يعفى عن يسريه حبيث ال يغسل وال قد غسلوه فهل املذي و 
يعين  ؟لبولأو ال، كالبول ينضح ال بد أن ينضح لكن ال يشدد يف غسله كا ؟ينضح كالدم

النافلة والفريضة يف أصل الثبوت واحد  ،فرق يف مسألة أصل احلكم وبني كيفية تطبيق احلكم
لكن كيفية تطبيق النافلة أخف من  ا،ما تتنفل إال بشيء له دليل كالفريضة وإال كنت مبتدع

ه يعين ما تقول وهللا تثبت النافلة خبرب ضعيف ألن ،وجاءت بذلك النصوص ،تطبيق الفريضة
يتسامح فيها ال، ال يتسامح يف تشريعها إمنا يتسامح يف تطبيقها على ضوء ما جاءت به 

صالة القاعد على النصف »هذا يف الفرض  «صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا»النصوص 
وغري ذلك من األشياء اليت  ،وأنت قادر اهذا يف النفل تصلي قاعد «من أجر صالة القائم

يعين يتفق فيه مع خصمه  "وشرط األصل ثبوته بدليل وفاقي" ،النافلة تفرتق فيها الفريضة عن
ال  األصل بدليل يوافقه عليه اخلصم وإالذي يناظره وخيتلف معه يف احلكم ال بد أن يثبت 

يقول الشافعي أو  ؟!يوافقك عليه التقيس على أصل هو و مث تستدل  اكيف تنازع شخص



احلنفي ال جيوز الرمي جبمرة سبق الرمي هبا قياسا على املاء املستعمل مث يورد هذا احلكم على 
يوافقه على أن املاء املستعمل ال جيوز الوضوء به وال  اليوافق ألن املالكي  المالكي يوافِّق؟ 

 اوأن يكون دليله متفق ،عليه بني اخلصمني اال بد أن يكون األصل متفق ،يصح الوضوء به
بصحيح  ليسمث يقول لك اخلصم ال وهللا الدليل  ادليل مث تقول تثبت حكمب أتيتما  ،عليه

وهذا جيب أن ينتبه له  ،بل ال بد من أن تتأكد من ثبوت الدليل الذي يوافقك عليه خصمك
يف املناظرات اليت كثرت اآلن وصارت على املأل ويلقى هبا على عامة الناس يف شبهات 

قد ال يثبت عند  السنة وال حيفظ من األدلة إال شيئاأييت من ميثل أهل مث  ،دخلت البيوت
ويف املسألة أدلة قوية هذه األدلة تنسف مث ينتهي املوضوع يقال خصم أهل  ،التمحيص

ال جيوز أن يقحم نفسه يف املناظرة إال من عنده علم وأيوي إىل  ،ما يقال خصم فالن ،السنة
مثل الذي استدل حبديث قال وهللا احلديث ضعيف  ،ضنصوص يعتمد عليها ال تقبل النق

 ،فنشبه األقوام الذين يستدلون ابألحاديث الضعيفة بل خيتلقون األدلة ويكذبون على األئمة
يف البخاري لكن اخلصم ما يدري ما  ليسديث ويقول هذا يف البخاري وهو كذاب حب أييت

قال يف البخاري خالص مسعنا مادام لبخاري وال كذا قد يستسلم أحاط ابلبخاري وال راجع ا
 أيتيكاآلن  ،يف البخاري وهذه يستعملها اخلصوم كثريا السيما يف القنوات ليسوأطعنا وهو 

السين غري متمكن مث يقول له هذا حديث يف البخاري  ،خمالف من أهل البدع ويناظر سين
 ،يف يستدلال بد أن يكون على اطالع مبا يستدل وك ،ما يدري إذا صار غري متمكن

"الفرع مناسبته لألصل فيما جيمع يعين شرط  "وشرط األصل ثبوته بدليل وفاقي والفرع"
"شرط العلة أن تكون يعين  "والعلة" ،معه يف العلة ايعين مناسبته يعين يكون متفق بينهما"
تكون يف بعض الفروع مناسبة ويف بعضها غري مناسبة ال بد  ال ،االطراد يف معلوالهتا مطردة"

أن تكون هذه العلة مطردة وكذا احلكم أبن يكون اتبعا للعلة وجودا وعدما طردا وعكسا 
أي للحكم فُيلَحق ابألصل هبذه العلة بعموم  "اجلالبة له"أي العلة "وهي" مطردا منعكسا 

وهذا يعين مناسب حلجم الكتاب وإال  ،ملؤلفالعلة هذا ما يتعلق ابلقياس على ما أورده ا
املسألة مبسوطة يف كتب األصول وفيها مباحث منها العميق الدقيق الذي ال يدركه كثري من 

مث  ،وإذا أكثر من األمثلة سهلت إبذن هللا ،ومنه ما هو واضح وظاهر وجلي ،العلم طالب
"استصحاب األصل عند  :قال ،استصحاب األصل عند عدم الدليل :بعد هذا من األدلة



وهو اخلامس من األدلة لكنه خمتلف فيه استصحاب األصل وكلٌّ على  عدم الدليل حجة"
احلرام ما حرمه  :ويقولون ،فاألصل عند الشافعية احلل حىت يرد ما مينع ،أصله عند أهل العلم

ولذا  ؛هللاوعند احلنفية العكس األصل املنع حىت يرد ما يبيع وعندهم احلالل ما أحله  ،هللا
هذا  "واملضار  التحرمي"األصل يف األعيان املنتفع هبا احلل  "وأصل املنافع احلل"يقول املؤلف 

ألن هللا جل وعال خلق لنا ما يف األرض مجيعا كما  ؛األصل والقول الثاين األصل املنع مطلقا
جل  -ا ملك هللالقول الثاين يستدلون أبن هذه األعيان املنتفع هب ،دلت على ذلك آية البقرة

فأنت تتصرف يف مال غريك بغري إذنه وهذا قبل ورود  ،فال يتصرف فيها إال إبذنه -وعال
لكن  -جل وعال -أصحاب القول األول يقولون نعم هي ملك هلل ،الدليل والدليل هو اإلذن

عهد ابلنسبة للمخلوق الضعيف الشحيح أنه إذا كان له منافع ميكن أن ينفع هبا غريه من 
يعين لو جاء شخص يستظل  ،أن يتضرر هبا فإن عادي الناس ال مينع من االنتفاع هبا غري

إال إذا تضررت جالس أمام  ؟جبدارك تقول له قم أو يستصبح مبصباحك مثال ما تقول له قم
هناك ما يضر بك فكونه  مل يكنلكن إذا  ،شيء متنع أوالباب حبيث كلما فتح الباب التفت 

الناس شركاء يف بعض  :وجاء ،وكونك متنع هذا خالف األصلينتفع هذا هو األصل 
املقصود أن املسألة خالفية وقول الشافعية احلرام ما حرمه هللا وقول احلنفية احلالل  ،األشياء

يف أايم  ا،وما وجدان عليه نص ، ويظهر مثل هذا إذا وجدان شيئاما أحله هللا اتبع ألصوهلم
ما أتكل؟  أوطعمها طيب أتكل  طيبة تذوق رائحتهاالربيع جتد نبااتت تعجبك فتشمها 

كل عند الشافعية  أخضر واستهواك وجاز لك قلت سآما أتكل؟ ربيع وجدت نباات أوأتكل 
هذا الفرق بني  ،يبيح لك أتكل حىت جتد دليال العند احلنفية ال،  ،مينعكما أتكل حىت جتد 

؟  الفرق بني احلالل ما أحله هللا وبني قوهلم احلرام ما حرمه هللا  ماالقولني يعين قد يقول قائل 
كله كالم صحيح لكن الكالم له مفهومه بينهما فرق كبري أما ابلنسبة للمضار فكل ما يضر 

ألن البدن ليس ملكا لإلنسان يتصرف فيه كيفما شاء وال جيوز له أن يتصرف يف  ؛فهو حمرم
مث بعد ذلك االستدالل ألن هذا متمم حلد  .أيكل ما يضره وال جيوز له أن ،بدنه فيما يضره

كيف ُيستدل   ،علم أصول الفقه وكيفية االستدالل هبا االستدالل ابلنصوص األصول تقدمت
ونسمع من ينادي ابلتفقه  ،وهذا أمر يف غاية األمهية ؟هبا اجملتهد كيف يتعامل معها املتفقه

تزاحم النصوص تقرأ يف الكتاب الفالين من   اتقرأ علوم ،من النصوص مباشرة ما له داعي



تتفقه على زاد املستقنع أو على العمدة أو الدليل أو على خمتصر خليل أو  ؟كتب الرجال
نقول نعم هذا الكالم حق لكن ابلنسبة ملن؟ ملن  ،تفقه من الكتاب والسنة ؟غري ذلك

دئ عامي يف حكم أما شخص مبت ،يستطيع أن يتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم
ال بد أن يسلك اجلادة وأن يتمرن على طريقة أهل العلم مث بعد  ،العامي يقال تفقه ما ميكن

لكن مىت؟ إذا  ،ذلك يصري فرضه أن يتفقه من الكتاب والسنة وال جيوز له أن يقلد الرجال
و إذا تعارض عامان أ"إذا تعارض عامَّان أو خاص ان وأمكن اجلمع بينهما مجع"  ،أتهل

ألن  ؛خاصان وأمكن اجلمع فإنه جيمع بينهما وحينئذ ال يلجأ إىل الرتجيح أو القول ابلنسخ
جاء  ،أو عمل أو ببعضها ،اجلمع عمل جبميع األدلة والرتجيح والنسخ اطراح لبعض األدلة

أال أخربكم خبري الشهود الذي أييت بشهادته قبل »مدح الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا 
خري الناس قرين مث »وهذا احلديث يف البخاري وهذا يف مسلم واحلديث الثاين  «أن ُيسأهلا

فخري  «الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث أييت قوم يشهدون وال يستشهدون
ويف احلديث الثاين ذم ألن السياق سياق ذم ملن  ،الناس الذي يديل بشهادته قبل أن يسأهلا

ميكن اجلمع بينهما يؤدي الشهادة قبل أن يسأهلا إذا كانت ال  ،يسأهلايؤدي الشهادة قبل أن 
توجد عند غريه وخشي من ضياع احلق وصاحبها ال يعلم هبا هذا يؤدي الشهادة ولو مل 

املذموم الذي أييت ابلشهادة إذا كان  ،وإن كتمها دخل يف الوعيد ،يستشهد لئال يضيع احلق
ا يعلم هبا هبذه الشهادة حبيث يرتك حىت يستشهد ميكن أن يؤديها غريه أو كان صاحبه

وفيه مصنفات  ،فيشهد هذا أمكن اجلمع بني النصوص ومثل هذا يسمى خمتلف احلديث
 ،كتب خمتلف احلديث  ،وتفتق ذهنه اوانفعة هذه املصنفات تفتح عند طالب العلم آفاق

أو  ،أو مشكل اآلاثر للطحاوي ،أو خمتلف احلديث البن قتيبة ،اختالف احلديث للشافعي
وابن خزمية من أعرف الناس هبذا الباب وهذا النوع من  ،غريها من الكتب مترن طالب العلم

صلى هللا -ابن خزمية يقول ال أعرف حديثني صحيحني عن رسول هللا  ،أنواع علوم احلديث
فإذا أمكن  ،ابينهما تعارض فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتين ألؤلف بينهم -عليه وسلم

من أم »ألنه عمل جبميع النصوص مع أن ابن خزمية سئل عن حديث  ؛اجلمع والتأليف تعنيَّ 
اللهم »قال هذا احلديث ليس بصحيح ألنه خمالف حلديث  «قوما فخص نفسه بدعوة دوهنم

 «ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من ذنويب وخطاايي



ابن خزمية حكم على الثاين أبنه ليس بصحيح  ،ه وخص نفسه بدعوة دون الصحابةإىل آخر 
شيخ اإلسالم محل ما  ،اجلمع ممكن ،ألنه معارض للحديث الصحيح مع أنه ميكن اجلمع

اللهم اهدين فيمن " :جاء من وعيد على الدعاء الذي يؤمَّن عليه يعين يف دعاء القنوت تقول
مني ما جيوز الدعاء الذي يؤمَّن عليه ال جيوز ختصيص نفسه والناس وراءك يقولون آ "هديت

أما ما يدعو به يف سجوده أو يف دعاء االستفتاح أو غري ذلك يدعو به سرا  ،بدعوة دوهنم
وهناك أقوال أخرى قيلت للتوفيق بينهما  ،فال مانع من أن خيص نفسه بدعوة دون املأمومني

يعين  وإال ُوقِّف""يعين تعني اجلمع  ينهما مجع""إذا تعارض عاما أو خاصان وأمكن اجلمع ب
ح ألحدمها على اآلخر،إذا مل ميكن اجلمع توقف فيهما ح أو يعلم املتأخر  ىت يوجد مرج ِّ

املتقدم منسوخ  ،وتقدمت أمثلته يف النسخ "فإن علم متأخر فناسخ" ،فيحكم ابلنسخ
وقد تقدم مثاله يف  به""فإن علم متأخر فناسخ أو عام وخاص خص العام  ،واملتأخر انسخ

ومثله إذا وجد مطلق ومقيد محل املطلق على املقيد على ضوء الصور  ،العموم واخلصوص
إذا وجد عام من وجه  "خص كلٌّ بكل "يعين وخاص من وجه  "أو كلٌّ عام من وجه"السابقة 

وإال  ،وخاص من وجه إذا أمكن ختصيص عموم العام األول خبصوص الثاين والعكس تعنيَّ 
ح اخلارجي هذا عام يف  "إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث»يف حديث القلتني  ،يُطَلب املرج ِّ

إن املاء طهور ال ينجسه »املتغري وغريه لكنه خاص مبا زاد على القلتني وحديث أيب سعيد 
هذا عام يف القليل والكثري لكنه خاص  «شيء إال ما غلب على لونه أو طعمه أو رحيه

فحديث القلتني ما زاد على القلتني ال حيمل اخلبث إال إن تغري محال لعمومه على  ،ابملتغري ِّ 
عمومه  «إن املاء طهور ال ينجسه شيء»وحديث أيب سعيد  ،خصوص حديث أيب سعيد

خمصوص خبصوص حديث القلتني فهذا أمكن محل خصوص أحدمها عموم أحدمها خبصوص 
ح خارجي اآلخر على خصوص اآلخر لكن أحياان ال ميكن  من بدل دينه »فنطلب مرج ِّ

النهي عن قتل النساء والذراري  ،هذا عام يف الرجال والنساء لكنه خاص ابملرتدين «فاقتلوه
خمصوص  «من بدل دينه فاقتلوه»عموم  ،هذا خاص ابلنساء لكنه عام ابملرتدات واألصليات

ة منها أن املرأة إذا زنت وعموم النهي عن قتل النساء خمصوص أبمور كثري  ،مبا جاء يف النساء
 ال أواملرأة إذا قتلت تقتل  ،ترَجم؟ ترَجم أووهي حمصنة تدخل يف النهي عن قتل النساء 

النهي عن قتل النساء نقول ال تقتل إًذا عموم النهي عن قتل النساء دخله من  ،تقتل



ن م»فهو أضعف وحينئذ يرجح عموم  «من بدل دينه فاقتلوه»املخصصات أكثر مما دخل 
وعلى هذا تقتل املرتدة كما تقتل إذا زنت كما تقتل  ،على العموم الثاين« بدل دينه فاقتلوه

أوال يقدم النص على  ،ألن الظاهر أقوى من املؤول "يقدم الظاهر على املؤول" ،إذا قتلت
مث إذا كان هناك احتمال فالظاهر الذي هو أقوى االحتمالني مقدم  ،الظاهر ألنه ال حيتمل

ب للظن كاملتواتر مقدم  ،ؤول الذي هو أضعف االحتمالنيعلى امل ب للعلم على املوجِّ واملوجِّ
 ،وهذه مسألة سبق حبثها يف الفن السابق من علم احلديث ،على اآلحاد كما هو معلوم

القياس معتمِّد على النص وال قيمة للقياس يف  ،ألهنما أصله "والكتاب والسنة على القياس"
فالكتاب والسنة مقدمة على القياس  ،النص فاسد االعتبار ليف مقابوالقياس  ،مقابل النص

اإلمجاع صر ح مجع من  -عليه الصالة والسالم-وال كالم ألحد مع كالم هللا وكالم رسوله 
األصوليني أن اإلمجاع مقدَّم على النصوص من الكتاب والسنة ملاذا؟ قالوا ألنه ال حيتمل 

ولذلك إذا  ؛حيتمل أنه منسوخ حيتمل كذا ،ل أتويالنسخا وال أتويال خبالف النص حيتم
قالوا دل  ؟طيب أين الناسخ ،ووجدوا اإلمجاع على خالفه قالوا أن النص منسوخ اوجدوا نص

دل عليه اإلمجاع ولو مل نطلع على الناسخ لكن هذه  ،عليه اإلمجاع كما تقدم اإلشارة إليه
العبارة يعين إطالقها يف مقابل نص الكتاب والسنة فيه شيء من عدم التأدب مع كالم هللا 

يعين كل قضية تبحث يف وقتها ومرجحاهتا وما حيتف  -عليه الصالة والسالم-وكالم رسوله 
يقدم جلي القياس على خفيه كقياس  يعين "وجليه" ،هبا من غري إطالق مثل هذه العبارة

مثل قياس العلة املوجبة مث بعد ذلك  ليسالعلة على قياس الشبه يعين قياس الشبه ضعيف 
هبا بقي حال املستدل الذي هو  ،انتهينا من األدلة أدلته اإلمجالية واإلفادة منها واالستدالل

يستدل غري جمتهد؟  الطيب  "داملستدل اجملته" :قال ،املستفيد من هذه األدلة وهو اجملتهد
غري جمتهد طالب علم عندهم مسألة وعنده دليلها من الكتاب والسنة قال املستدل هو 

يعين الشرط الذي جيب  "وشرطه"اجملتهد يعين املستدل الوارد يف احلد يف التعريف هو اجملتهد 
 ان أن يكون جمتهديعين ما ميك "العلم"أن يتوافر فيه ليكون جمتهدا لتحقق مرتبة االجتهاد 

يعين  ،يعين مبسائله سواء كانت ابلفعل أو ابلقوة القريبة من الفعل "والعلم ابلفقه" وجاهال
أن ميكن  ال ا؟علم بدليل أو بدون دليل؟ يعني حيفظ مسائل من غري أدلة هذا يسمى جمتهد

يل يبين عنده دل ليس لكن الذي ،حيفظ املسائل من كالم أهل العلم هذا مقلد ايسمى جمتهد



لو حيفظ متون الدنيا كلها ألنه ال جيوز  ،مهما حفظ ايسمى جمتهد العليه علمه وفقهه هذا 
يعين تكون حمفوظة  "ابلفعل"مسائل الفقه  "وعلمه ابملسائل" ،له أن يقلد غريه على ما سيأيت

نده قد ال تكون املسائل حاضرة لذهنه لكن ع ،يف قلبه أبدلتها أو ابلقوة القريبة من الفعل
قدرة على الوصول إىل القول الراجح بدليله مىت ما شاء يف أقرب وقت ابلفقه أصال وفرعا 
يعين ابألصول والفروع ألن األصول مع الفروع ال بد من تكاملهما إذ ال فروع بدون أصول 
وال أصول بدون فروع يعين احفظ منت يف أصول الفقه جمرد من غري فروع يطبق عليها هذا 

؟ ال، وقل مثل هذا فيمن حيفظ الفقه وال يعرف كيف يبين هذا الفقه أو كيف يعترب أصويل
كيف استُنبط هذا الفقه من أصوله أصال وفرعا خالفا غالبا يعين مطلع على أقوال   ؟استخرج

لديه اطالع واسع يف هذا الباب ملاذا؟ سواء كان اخلالف يف بني  ،العلماء ومذاهب الفقهاء
يعين يعرف األقوال يف داخل املذاهب بني املذاهب يف أصوهلا  ،سهاألئمة أو يف املذهب نف

وبني املذاهب يف خالفاهتا وأوجهها وروايتها لئال يفيت مبا مل ُيسَبق إليه فيخرق اإلمجاع وهو ال 
غالبا واملهم من تفسري آايت األحكام  "شرطه العلم ابلفقه أصال وفرعا خالفا ومذهبا"يشعر 

 ،وأخبار واملراد بذلك آايت األحكام هذه هي اليت يشرتطوهنا أو يشرتطون العلم هبا للمجتهد
أو يكون على معرفة واسعة بقصص القرآن أو ما أشبه  ،يلزم أن حيفظ قصص القرآن اليعين 
اجملتهد يف الدين يف مجيع أبوابه  سوليإمنا يهمهم اجملتهد املقصود به اجملتهد يف الفقه  ،ذلك

فإًذا من القرآن  ،ألن األصول أصول الفقه واملراد ابلفقه األحكام العملية ؛اجملتهد يف الفقه
ما  ،حيفظ آايت األحكام ويتعامل معها ويطلع على ما قيل فيها وكذلك أحاديث األحكام

فسري وأحاديث املغازي ما يلزم أن حيفظ أحاديث الرتغيب والرتهيب واآلداب وأحاديث الت
يعين مما حيتاج إليه يف فقهه  واملهم من تفسري آايت وأخبار""يلزم إمنا يلزمه أحاديث األحكام 

ألهنا بلسان العرب والذي ال يعرف العربية  ؛ليتعامل مع نصوص الكتاب والسنة "ولغة وحنو"
 ،ا ليبين عليها األحكامال بد منه "وحال رواة األحاديث"ال يستطيع أن يتعامل مع النصوص 

اآلن انتهينا من قضية  ،واألحكام املبنية على غري نصوص ليست بفقه إمنا هي تقليد
النصوص لكن أيضا ال بد أن يعرف من أحوال الرواة جترحًيا وتعديال ما يستطيع بواسطته أن 

تدل يعين هل يستطيع أن يس ،حيكم على هذه األحاديث اليت اعتمد عليها ابلثبوت وعدمه
اثبت؟ يعين من الطرائف شخص انتهى من رسالته  ليس أوحبديث وهو ما يدري هو اثبت 



ورجح املسائل قبل أن خيرج األحاديث يعين ترجيحه مبين على أساس وهو ما خرج 
يعين ما قيل فيهم من قبل أهل  "وحال الرواة"قال  ،األحاديث؟! ال، ال قيمة له ترجيح ابهلواء

"االجتهاد بذل  :طيب هذا حال اجملتهد وشرطه فما االجتهاد؟ قال ،يحالعلم من تعديل وجتر 
يتعب على ما يريد،  ما يقال اجتهد حىت ،الذي هو بصدده بذل الوسع يف الغرض" الوسع

فالن اجتهد يف محل نواة ميكن؟ لكن لو كان عنده قوة ومحل رحى مثال يقال  :لال أحد يقو 
ما يقال وهللا  ،لكن ما يقال اجتهد يف محل النواة ،ألهنا ثقيلة جدا ؛اجتهد يف محل الرحى

ل ِّ أكل السمك املي ِّت هذا اجتهاد؟ هذا واضح من  اجتهد يف مسألة ظاهرة اجتهد يف حِّ
لكن املسائل الدقيقة العويصة حتتاج إىل  ال حيتاج إىل اجتهاد، يسمعه العامي ويقولالنص 

 ،إال إذا تعامل مع هذه املسائل الدقيقة اوال يسمى عامل ،اجتهاد وحتتاج إىل تعب من العامل
وليس كل  ،من أجل أن حيصل له على طريقة أهل العلم "واالجتهاد بذل الوسع يف الغرض"

اجتهد عاملان فقال هذا حالل وقال الثاين حرام هل   ،جمتهد مصيًبا ملاذا؟ ألن احلق واحد
وال ميكن أن يوَجد احلق  ،احلق ال يتعدد ،كلهم مصيبون؟ ال، احلق واحد مع أحدمها قطعا

املصيب منهما له أجران واملخطئ  ،يف الشيء ونقيضه وهذا خبالف األجر كالمها مأجور
 ،االجتهاد إذا اجتهد احلاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ،منهما له أجر

إليه وما  ر احتاج الناسطيب جمتهد وعنده أهلية لالجتهاد فعرف املسألة وما اجتهد فيه قصَّ 
"التقليد قَ بُ ْول  ،وما الذي يقابل االجتهاد التقليد ،ال شك أنه آمث ألنه تعنيَّ عليه بذل شيئا

وكثري من الناس فرضهم التقليد ألن الصفوة والقلة الذين هم  ،هذا تقليد قول الغري بال حجة"
ئي الطلبة وممن لكن أهل التقليد من عامة الناس ومن مبتد ،أهل االجتهاد ليسوا أكثر الناس

فيه  ليس اجمرد ايتبع األئمة كلهم مقلدون ليسوا مبجتهدين فالذي يقبل قول الغري حيفظ متن
أدلة ويعمل به ويفيت الناس على ضوئه هذا مقلد لكن من اعتمد متًنا إذا اقتصر عليه هذا 

عرف وإن حبث عن أدلته وحبث املسائل على ضوء ما تقدم واستدل هلذه املسائل و  ،مقل ِّد
املوافِّق واملخالِّف وأدلة املوافق واملخالف ورجح بني أدلتهم ومرة وافق صاحب الكتاب ومرة 

غري مقل ِّد؟ هذا جمتهد وإبمكان طالب العلم أن يسلك طريًقا  أوخالفه تبًعا للدليل هذا مقل ِّد 
و الدليل أو إما الزاد أ ا،يعتمد متن ايعين ميسك متن ،يف التفقه يوصله إىل االجتهاد إبذن هللا

 ،فالدليل جمرد من األدلة والزاد جمرد من األدلة أييت إىل مسائل الكتاب ويستدل هلا ،غريه



مث  اصحيح ايتصور هذه املسائل تصور  :أوال ،يبحث هلا عن أدلة هذه نظرة أوىل يف الكتاب
ينظر من مث  ،مث ينظر من قال هبذا القول من أهل العلم واألدلة موجودة ،يستدل هلذه املسائل

 ،خالف ويبحث عن دليل املخالف ويوازن بني هذه األدلة على الطرق املتبعة ألهل العلم
ح بينها  "والتقليد  ،ينتهي من الكتاب إال وهو جمتهد فالوسبق اإلشارة إىل شيء منها ويرج ِّ

 إذا متكن قبول القول بال حجة وال جيوز التقليد ملن قدر على االجتهاد وحتققت فيه أهليته"
من االجتهاد فإنه حينئذ ال جيوز له أن يقل ِّد يف دينه الرجال ألهنم مظنة أن يصيبوا وخيطئوا 
وهو إبمكانه أن يصل إىل احلق ويؤجر أجر اجملتهدين فال جيوز له حينئذ أن يقلد يف دينه 

 الرجال.
 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 .............طالب: 
سئل عن أربعني مسألة قال عن ست وثالثني  -رمحه هللا -القريبة من الفعل اإلمام مالك

؟! افقيه ليستقول  تستطيع أن؟ افقيه ليس أوتقول ملالك؟ فقيه  ماذامسألة منها ال أدري 
إذا كانت لديه  نعملكن هل مالك يعجز عن حبث هذه املسائل والوصول إىل احلق فيها؟ 

لك آخر  طالب علم أو متعلم أو بيده كتاب تسأله عن مسألة يف الطهارة ويفتح ،ةأهلي
 ؟ فقيه ابلفعل أو ابلقوة؟ تسأله عن مسألة يف الطهارة..الكتاب هذا جمتهد

 طالب: .............
 ما تدري؟! 

 طالب: .............
 فقيه ابلقوة القريبة من الفعل؟

 طالب: .............
 ين هو؟معك كتاب؟ أ ال، أنت سألتك

 طالب: .............



سألتك عن مسألة أو أنت سألتين عن مسألة يف الطهارة صح؟ وأفتح  ،معنا كتاب مثل هذا
 ابلفعل؟  أوالطهارة هذا فقيه ابلقوة  وأحبث عنعشر ورقات من الكتاب  تركتما شاء هللا 

 طالب: .............
 ارة يف آخر الكتاب؟! وهللا ال قوة وال فعل اي أخي! وين الطه

 طالب: .............
تقول له مسألة يف احلج مث أيخذ لك مائة صفحة من  أيتيكلكن ملا  ،أصال اما صار فقيه

 خيرجلك من احلج هذا عنده دربة على الكتب وسهل  ويفتح الكتاب ويقول هكذا 
 يفتش ا الذيلك املسألة أم وخيرجيعين دقيقتني  ،هذا فقيه ابلقوة القريبة من الفعل ،املسائل

تقول مسألة يف اإلقرار أو يف  ،هذا فقيه ؟! هذه قوة قريبة من الفعل يبحثالكتاب كله 
! ابلفعل املسألة حمفوظة عنده براسه شيءعنده  هذا ليساجلناايت يفتح لك أول صفحة؟! 

يصل إىل  أبدلتها هذا فقيه ابلفعل لكن فقيه ابلقوة القريبة من الفعل ابحث يستطيع أن
 املسائل يف أقرب وقت.

 اللهم صل وسلم...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 النقاية

 علم الفرائض
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 ورمحة هللا وبركاته.السالم عليكم 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
 ،واملقصود املنت املشروح الرابع ،فهذا هو املنت الرابع من متون النُّقاية جلالل الدين السيوطي

وأصول  ،وأصول احلديث ،علوم القرآن ،رحناهمث علوم القرآن هذا ش ،أظن قبله أصول الدين
فيه ما خيالف طريقة أهل السنة  أما أصول الدين فلم نشرحه ألن ،وهذا الرابع ،الفقه

ع من هذه املتون املختصرة املوضوع الرابع أو املنت الراب ،ألف على طريقة األشاعرة ،واجلماعة
ويطلق ويراد  ،التقدير :فرض يف اللغةوال ،والفرائض مجع فرض ،ما يتعلق بعلم الفرائضجدًّا 

فإنه علم املواريث والرتكات وما ُيَضم إىل  :وأما ابلنسبة لتعريفه يف االصطالح ،به احلز والقطع
وهذا  ،العلم يف فقه املواريث والرتكات وما يضم إىل ذلك من حساهبا ،ذلك من حساهبا

كفي سقط الطلب واإلمث عن إذا قام به من ي ،العلم كغريه من علوم الشرع فرض كفاية
أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فألوىل »وهذا العلم جاء فيه أحاديث من أصحها  ،الباقني

ألننا ال نستطيع  ؛واحلديث يف الصحيحني ويف مضمونه احلث على تعلم الفرائض «رجل ذكر
وكيف نقسم على  ،أن نلحق الفرائض أبهلها إال إذا تعلمنا وعرفنا الفرائض وعرفنا أهلها

 ،يتضمن تعلُّم هذا العلم وورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة «أحلقوا»هؤالء الرتكات فاألمر 
العلم »قال  -صلى هللا عليه وسلم-ما رواه أبو داود عن عبد هللا بن عمرو عن النيب  :فمنها

ث لكن احلدي «ثالثة آية حمكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل
صلى هللا -وروى ابن ماجه والدارقطين عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا  ،ضعيف

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو يُنَسى وهو أول شيء » -عليه وسلم
وُيستدل هبما يف بيان فضل هذا العلم على طريقة  ،وهذا أيضا ضعيف «يُنزَع من أميت

موضوعه الفضائل يف فضل هذا العلم وموضوع الفضائل يتسامح فيه ألن هذا  ؛اجلمهور
 ،بل واالستدالل به من ابب احلث على شيء له أصل يف الشرع ،اجلمهور برواية الضعيف

وهو فرع من فروع العلم الشرعي الذي جاءت  ،وال شك أن تعلم الفرائض أمر مطلوب شرًعا
عليه الصالة -به العلم املوروث عن النيب  واملقصود ،النصوص على فضله وفضل أهله ومحلته

ولذا عين به أهل العلم وأودعوه يف املصنفات اخلاصة ويف  ؛وهذا فرع من فروعه -والسالم



فما من كتاب من كتب الفقه إال وفيه كتاب الفرائض اتم كامل حبيث لو  ،ضمن كتب الفقه
 ،كثرية املختصرة واملتوسطة واملطولةوأُل َِّفت فيه الكتب ال ،ُجر ِّد اعُتمِّد عليه من كتب الفقه

من أنفع ما يُقَرأ يف  ،وفيها النثر وفيها النظم وهو كثري ،وفيه أيضا املتون والشروح واحلواشي
 ،فقط ا هذا الفن وأيسر ما يعانيه طالب العلم املنظومة املباركة الرحبية يف مائة وسبعني بيت

وعليها شروح   ،ا سلس من حبر الرَجزسهلة متيسرة ونظمه ،سهلة وضمت أصول هذا العلم
وأيًضا ألفية الفرائض عمدة كل فارض وشرحها العذب  ،كثرية جدا وحواشي مفيدة وانفعة

 ،يف جملد كبري جدا وهو مطبوع ومعروف ،الفائض وهو من أطول املصنفات يف هذا الفن
ئد وكنز الفوائد وقسم الفرائض وهو أكثر من ألفية من نظم ابن عبد القوي املعروف عقد الفرا

وهي أكثر من ألفية من البحر الطويل منظومة متينة يستفيد طالب العلم فائدة  ،نظم املقنع
فإذا اعتىن  ،لكن الفرائض يزيد على األلف ،ويف أربعة عشر ألف بيت هذا الفقه كله ،عظيمة

لكم  وللمتأخرين واملعاصرين مشاركات جيدة من ذ ،هبا طالب العلم استفاد فائدة عظيمة
كتاب سهل وميسر ومبسط واضح   ،كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن ابز الفوائد اجللية

ورأيت للشيخ حممد شيبة احلمد شرًحا على الرحبية سهل وواضح ومقرون  ،ومبارك أيًضا
اإلحاطة  ،والكتب يف هذا الفن مثل ما ذكران كثرية جدا ،ابجلداول فيستفيد منه طالب العلم

من أخصر ما كتب يف هذا الفن علم الفرائض من النُّقاية واألصل يف  ،ووعورة هبا فيها صعوبة
نعم صفحة ونصف يعين أقل من ورقة لكنه جيمع أطراف  ،الكتاب أقل من ورقة يف النُّقاية

 أليسوإذا ُشرِّح نفع واملصوَّر بني أيديكم مساه الذي اعتىن به إمتام الدراية لقراء النقاية  ،العلم
 معكم املصوَّر؟ 

 طالب: ...........
 غري هذا؟

 طالب: ...........
إمنا هو عنوان لشرح السيوطي  ،ألين أريد أن أنبه إىل أن العنوان ليس بعنوان ملا يشرح نعم

شرح جلميع املتون األربعة  ،نشرحه نريد أن ذياملنت ال وليسإمتام الدراية شرح  ،إمتام الدراية
 أحببت أن أنبه على هذا. لكنعشر 



 طالب: ...........
 طيب.

يعين لكل وارث من  "علم الفرائض علم يبحث فيه عن قدر املواريث" -رمحه هللا -قال
واملؤلفات يف علم الفرائض أتخذ مسارين أو  ،ويبحث فيه كيفية قسمة هذه املواريث ،الورثة

ومنها ما يؤلَّف على طريقة الفروض  ،منها ما يؤلَّف على الوارثني كطريقة القرآن ،اجتاهني
وهي الطريقة اليت درسها  ،املقدَّرة يف كتاب هللا وهذه طريقة صاحب الرحبية ومن دار يف فلكه

وممن ألف على طريقة القرآن  ،املقرَّرة يف املعاهد العلمية وغريها ،طالب العلم يف هذه البالد
واحد على طريقة القرآن الشيخ ابن  يف بيان الوارثني وبيان ما خيص كل وارث يف موضع

ولكل من  ،واملسألة مسألة ترتيب وتنظيم ،يف كتابه تسهيل الفرائض -رمحه هللا -عثيمني
فطريقة القرآن تبحث يف الوارث وتنتهي منه مرة واحدة جبميع ما يستحقه  ،الطريقتني حماسنها

وطريقة الطريقة األخرى تبحث يف الفرض مرة واحدة وتنتهي من مجيع الوارثني  ،من فروض
على كل حال الكتاب املؤلف الذي بني أيدينا هو على الطريقة  ،الذين يرثون هذا الفرض

والسبب ما يتوصل به إىل  ،واألسباب مجع سبب "أسباب اإلرث" -رمحه هللا -مث قال ،الثانية
ثل الدلو والرشاء يتوصل هبما إىل املاء فيكون سبب إىل املطلوب املطلوب هذا األصل فيه م

أنه ما يلزم من وجوده الوجود  :وعرف يف االصطالح ،وهو املاء الستخراج املاء واستنباطه
وال شك  ،يعين إذا مل يوجد مانع فإذا وجد مانع فإن السبب ال يؤثر ،ومن عدمه العدم لذاته

أسبااب سواء كانت شرعية أو عادية هلا نوع أتثري  -وعال جل -أن األسباب اليت جعلها هللا
هذا األثر والتأثري هلا إذ ال تستحق ابلتأثري بنفسها ال  -جل وعال -يف املسبَّب جبعل هللا

 -أن األسباب مؤثرة جبعل هللا ،تستقل ابلتأثري بنفسها هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة
الذين يسلبوهنا األثر ابلكلية وأن وجودها مثل  خبالف األشعرية ،األثر فيها -جل وعال

والطرف الثاين فيه املعتزلة الذين يرون أن األسباب  ،فاألسباب ال أثر هلا هذا طرف ،عدمها
طيب األثر الذي يوجد عند وجود السبب ماذا يقول عنه  ،مؤثرة بذاهتا مستقلة ابلتأثري

 ،لون حصل املسبَّب عند السبب ال بهاألثر الذي يوجد بعد استعمال السبب يقو  ؟األشعرية
ما له  له دور أواألكل الشرب  الذي هوهل السبب  ،اآلن إذا شرب أو أكل يشبع ويروى

يعين قد يستغرب طالب  ،ولذلك جيوزون ؛دور؟ نقول ما له دور إمنا حصل الشبع عنده ال به



 ليسا عليه ابحلرف وهذا مما نصو -العلم حني يسمع مثل هذا الكالم لكنه يف أصوهلم جيوزون
جيوزونه كيف يرى أعمى الصني يف أقصى املشرق  ،أن يرى أعمى الصني بقة األندلس -اإلزام

هذا  اموجود ليسطيب البصر  ؟!البقة وهي صغار البعوض يف األندلس يف أقصى املغرب
والسبب يف ذلك لئال  ،لكن املبصر يوجد عنده ال به ،قالوا البصر وجوده مثل عدمه ،أعمى

يكون للسبب أدىن أثر يف املسبَّب فبالغوا يف مقابلة مبالغة املعتزلة ألهنم قالوا األثر السبب 
ال يقبل ال يف شرع وال يف  ،وكل هذا وهذا غري مقبول ال شرعا وال عقال ،يستقل ابلتأثري

 امؤث ِّر  -جل وعال -املعتزلة حينما يقولون السبب يستقل ابلتأثري أوجدوا مع هللا ،عقل
فأثبتوا مع هللا  -جل وعال -يستقل إبرادته ويكون له من األثر ما يكون ندا هلل مستقال

املقصود أن املقام ليس  ،وزعموا أن العبد خيلق فعله ،ولذلك مسوا جموس هذه األمة ؛خالقا
ري جبعل مبوضع بسط هلذا وإمنا هذه حملة سريعة أن السبب عند أهل السنة له أثر لكنه بتأث

جل  -وهللا ،األثر وقد يتخلف املسبَّب مع وجود السبب لوجود مانع -جل وعال -هللا
أنت مأمور ببذل  ،رتب األجور على بذل األسباب ولو مل يرتتب عليه املسبب -وعال

أنت مأمور ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  ،السبب سواء ترتب عليه املسبب أو مل يرتتب
ولذا أييت النيب من األنبياء  ؛ك أن يتغري املنكر؟ ال، أجرك اثبت وإن مل يتغريفهل من الزم ذل

عليه الصالة -والنيب  ،فاإلنسان مأمور ببذل السبب ،وهو مؤيد ابلوحي أييت وليس معه أحد
بذل من السبب ما بذل يف إميان عمه ويف إنقاذه من النار فمات على الكفر  -والسالم

ي مَ } [ وهذا فيه تسلية ملن بذل السبب 28/56]سورة القصص  {ْن أَْحبَْبتَ إ نََّك ال تَْهد 
 ،ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ،ألقرب الناس إليه وما أجنع فيه السبب

واألسباب عدها  ،يعين إذا مل يوجد مانع فإنه يرتتب عليه املسبب أو يتخلف منه شرط
فريث القريب من قريبه ابلنسب وهذه القرابة ثالثة أصول وفروع  "قرابة" :املؤل ِّف أربعة

 ،والفروع األبناء والبنات وإن نزل ،فاألصول اآلابء واألمهات واألجداد واجلدات ،وحواشي
القرابة هذا هو السبب  ،واحلواشي األعمام وأوالدهم واإلخوة وبنوهم ،وأولئك وإن علوا

الذي ترتتب عليه آاثره واملراد به ما كان بعقد صحيح واملراد به  ،والثاين النكاح ،األول
على هذا يرث الزوج من زوجته وترث الزوجة من زوجها مادامت  ،مستوفيا لشروطه وأركانه

أبن تويف عن مطلقة وهي يف العدة أو طلقها يف مرض موته  ،الزوجية قائمة حقيقة أو حكًما



الوالء فريث املعتِّق من عتيقه  "ح ووالءونكا " ،املخوف فإهنا ترثه معاقبة له بنقيض قصده
فيورث من  «الوالء ملن أعتق»واحلديث يف الصحيحني  "الوالء حلمة كلحمة النسب"حلديث 

أما ابلنسبة  ،القرابة يكون فيها التوارث يف اجلملة من اجلهتني وكذلك النكاح ،جهة واحدة
هل و  ،إضافة إىل ما تقدم اإلسالم عدَّ  ،للوالء فمن جهة واحدة فاملعتِّق يرث واملعَتق ال يرث

أو أنه يريد به بيت املال  ،يراد به من أسلم على يديه فيكون له والؤه هل هذا مراد املؤل ِّف
إذا مل  ،فاإلسالم سبب من أسباب اإلرث فريث به املسلمون من هذا امليت ،لعموم املسلمني

إذا مل يكن له وارث  ،ل إْراثً يوَجد الثالثة ومات عن غري وارث فُتصَرف الرتكة لبيت املا
أطبق املتأخرون على  :ويف شرح البقري على الرحبية يقول ،ابألسباب الثالثة املذكورة

معىن انتظامه؟ أن تكون موارده شرعية ومصارفه  ماانتظام بيت املال  -انتظامه -اشرتاط
-الشافعي مذهب-أما إذا تطرق إليه اخللل فإنه ال يرث وهذا على مذهب املؤلف ،شرعية

ومع ذلك يشرتطون االنتظام حىت  ،واجلمهور على أن بيت املال غري وارث لكن على مذهبه
وعلى هذا  -عليه السالم -قال قائلهم من قدمي وقد أيسنا من انتظامه إىل أن ينزل عيسى

غري كون بيت املال  ،؟ يعين جهةمعىن كون بيت املال واراث ما ،فال يكون واراث حىت عندهم
مات شخص حبث عن أقارب له ما يعين إذا  ،للمال مال املور ِّث الذي ال وارث له مورِّد

الشافعية يقولون ال،  ؟ماله؟ هل يودع يف بيت املال؟ أو يودع بنية الصدقة عنه عيود ين أوجد 
وماداموا يشرتطون  ،ألنه عندهم وارث ؛ال بد أن يودع يف بيت املال على سبيل التمليك

واقتصر صاحب الرحبية  ،ميؤوس منه فوافقوا اجلمهور على أنه ال يرث االنتظام واالنتظام
 على قول اجلمهور فقال:

 أسباب ميراث الورى ثالثة
 

 كل يفيد ربه الوراثة 
 أسباب ميراث الورى ثالثة 

 
 ....................كل  

 يعين كل واحد من هذه األسباب. 
......................... 

 
 يفيد ربه .............. 

 صاحبه املتصف به. 
....................... 

 
 ................... الوراثة 

 وهي نكاح ووالء ونسب 
 

 ما بعدهن للمواريث سبب 
 



 وهي نكاح ووالء ونسب
 

 ما بعدهن للمواريث سبب 
 ،واألصل يف املانع احلائل بني الشيئني ،موانعه يعين موانع اإلرث "وموانعه" :يقول 

وال يلزم من  ،من وجود املانع عدم الشيء املرتَّب عليه ،ما يلزم من وجوده العدم :واصطالحا
فاحليض  ،إذا وجد املانع فإن األثر ال يوجد لوجود ما مينع منه ،عدمه وجود وال عدم لذاته

ما يلزم من  ،ت الصالة وامتنع الصيامُوجد احليض امتنع ،مانع من الصيام ،مانع من الصالة
عدمت الصالة وعدم الصيام لوجود املانع طيب عدم املانع الذي هو احليض  ،العدم هوجود

 "وموانعه" ،وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته ؟هل يلزم من عدم املانع وجود الصالة
فالرق  ،مخسة "بقوجهل الس ،وموت معية ،واختالف دين ،وقتل ،رق"عدها املؤلف مخسة 

ألن أصل الرق إمنا ينشأ األسر يف  ؛عرفوه أبنه عجز حكمي يقوم ابإلنسان سببه الكفر
ما  اقد يسرتق وهو كافر مث يسلم ويبقى رقيق ،سببه الكفر فاملسلم ال جيوز اسرتقاقه ،اجلهاد
مي عجز حك ،قبل االسرتقاق فإنه ال جيوز اسرتقاقه الكن إذا كان يف األصل مسلم ،يعتق

قد يكون هذا الرقيق من أقوى البشر بنية فال يرث الرقيق ملاذا؟ ألنه  ،يعين ليس بعجز حقيقي
أجنيب عن املور ِّث فال يرث  ،فلو ُور ِّث لذهب املال لسيده وهو بعيد عن املور ِّث ،ال ميلك

ب ؛الرقيق وال يوَرث  املبعَّض يعين ،فوجوده مثل عدمه ،ألنه ال ميلك ال ملك له وال حيجِّ
فالقاتل ال  "رق وقتل" ،بعضه حر وبعضه رقيق يرث ويورث وحيجب بقدر ما فيه من احلرية

ب للقصاص يعين قتل العمد أو دية أو كفارة :وضابط القتل" ،يرث فيشمل مجيع  ،"هو املوجِّ
مىت ما وجد القتل سواء كان عن عمد أو شبه عمد أو خطأ فإنه حينئذ ال  ،أنواع القتل

ب الدية والكفارة والقصاص فإنه ال مينع من اإلرث ،يرث قتل اخلطأ عند  ،وما ال يوجِّ
مبعىن أنه إذا وجد املور ِّث يف سيارة الوارث  ،اجلمهور ولو مل حيصل فيه تعدي وال تفريط

وحصل حادث ما تعدى فيه السائق وال فرَّط وهو ابن هلذا املور ِّث فمات املورث ال يرث وإن  
واملالكية يرون أنه إذا سلم من  ،س فيه تعدي وال تفريط وهذا قول األكثركان قتل خطأ ولي

 ،ولو تصوران أن شخصا له عشرة من األوالد تسعة منهم عققة ،التعدي والتفريط فإنه يرث
ذهب  ،دبر نفسك لن أذهب معك :قال ،أذهب إىل احلجأن ذهب إىل الكبري قال أان أريد 

قال الصغري منهم البار أان مستعد حىت وصل لألصغر، ف األول، مثل كالمفكان للذي يليه 
فيها  وليسمتفقد السيارة  ،وحصل حادث يف الطريق ومات األب وال تعدى وال فرط



 املالكية يقولون مثل ،لسرعة النظامية أو أقل منهااب ويسريطريقه يف  وهو معتدل ،إشكال
لكن اجلمهور محلوا  ،هذا لو كان الدين ابلرأي أعطي ضعف ما أيخذ غريه ؟ذنبه ما هذا 

 ،وعندهم أنه يلزمه يف مثل هذه الصورة بغض النظر عن مسألة اإلرث ،القتل على عمومه
ألن دم املسلم ال  ؛شخص محل شخص أجنيب وحصل حادث معه تلزمه الدية والكفارة

اآلن كثري من أهل العلم يسرتوح إىل رأي املالكية  وكأن ،يذهب هدرا ولو مل يفرط ولو مل يتعدَّ 
يعين ما ال يوجب هذه  "وما ال فال"  اوال شك أن له وجه ،فريبط ذلك ابلتعدي والتفريط

لو افرتضنا أن قاضيا حضرت عنده البينة اليت  ،األمور الثالثة فإنه حينئذ ال مينع من اإلرث
عليه هذا القاضي ابلقتل وهو يف األصل  فحكم ،تشهد أبن فالان قَتل أو زىن وهو حمَصن

هل نقول أن هذا قاتل؟ ال، لو شهد على مورثه أبنه قتل فالان فقتل بسبب شهادته  ،يرثه
ذكروا بعض األمثلة اليت يف سياقها شيء  ،إًذا يرث ،أوال ال يلزمه ال دية وال كفارة وال قصاص

نسأل هللا  -وا لو وجد أابه يزين ابمرأتهقالوا لو وجد مور ِّثه بل قال ،من الصعوبة ألهنا مؤذية
الرجل جيد " :ويف احلديث ،يرث؟ أوال ليس له أن يقتل ال أوفقتلهما مًعا يرث  -العافية

مع أن بعض من ألف يف الفرائض قالوا يف  ،؟ ليس له ذلك"الرجل مع امرأته أيقتله فتقتلونه
أنه ممنوع يف األصل ليس له أن مع  ،ألن يف قتله نوع حق ونوع شبهة ؛مثل هذه الصورة يرث

كل   «نعم» :قال ،الرجل جيد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه :ويف احلديث الصحيح ،يقتل
ألنه لو فتح الباب ملثل هذا زاين حمصن ومستحق  ؛ذلك حسم ملادة انتشار القتل والفوضى

لكن لو ترك اجملال لألفراد حلصل  ،والثانية زانية حمصنة ومستحقة للقتل يف األصل ،للقتل
أن ودعاه إىل غرفة النوم وقال أريد  ،إذا حصل أدىن عداوة استدرجه ودعاه إىل بيته ،التشفي

مثل هذا  ،زعم أنه وجده عند امرأته يستدرجهيأطلعك على بعض األمور أو شيء من هذا مث 
 :كثرية  اذكروا صور  ،-ن الزىننعوذ ابهلل من القتل وم -نسأل هللا السالمة والعافية -ال يقبل

ومات من العالج هذا إذا كان العالج ابجتهاد منه هذا  االوارث املورث عالج ىيعين لو سق
أما إذا كان بوصفة طبيب معروف ومشهور فإن هذا ال دور له وال  ،ال شك أنه قاتل خطأ

ته وظيف ا،ان جالدلو ك :قالوا ،فال يتجه القول بعدم توريثه ولو قال به بعض الشافعية ،دخل
جلد كما جيلد  ،فرط هذا حتفهي تعد وملي وملفجلده فمات  جالد فدفع إليه مورث ممن يرثه

عادي الناس قالوا مثل هذا يرث شريطة أال يتعدى فيزيد أو يفرط فيضرب يف مكان ال 



جلد هذا املور ِّث جلدا معتادا بل عطف عليه ورأف به وجامله خفف اجللد  ،ُيضَرب فيه
ما  ،لكن اجمللود مريض مرض قلب أو شيء من هذا مبجرد ما عاله السوط مات ،عليه

موظف من قبل ويل األمر جالد أو قاص  يقتل من يستحق  ،تعدى وال فرط وهذه وظيفته
رواه « ال يتوارث أهل ملتني»حلديث  "واختالف الدين" ،كل هذا ال أثر له يف اإلرث  ،القتل

فال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر إال ابلوالء إذا كان معتقا له ولو   ،أمحد وأهل السنن
أو أسلم الكافر قبل قسمة الرتكة فإنه يورث ترغيبا له يف  :يقولون ،كان كافرا فإنه يرثه

والد  ،اختالف الدين هذا بني املسلم والكافر لكن بني الكفار يهودي مع نصراين ،اإلسالم
أو يتبع ملة أخرى غري ملل أهل الكتاب ال يتوارث أهل  ، أو العكسيهودي وابنه نصراين

 ،واملرجح عند األكثر أن الكفر ملل شىت فأهل كل ملة ال يرثون من أهل امللة األخرى ،ملتني
وال فرق بني  ،كل ما خالف اإلسالم فهو كفر بغض النظر عن التفاصيل  :وبعضهم يقول

اخللود يف النار فالكفر ملة واحدة عند و ابلكفر عليه  ايهودي أو نصراين مادام حمكوم
الرابع  ،وال يتوارث أهل ملتني لعموم هذا احلديث ،لكن األكثر على أنه ملل شىت ،بعضهم

جهل "وكذلك اخلامس  "موت معية"مما مل يُذَكر يف الرحبية وفروعها  وعند املؤلف وه
 موت معية أبن ماات مًعا.. "السابق

 اجلهمي؟
 ...........طالب: 

 يقصد املكفَّر ببدعته.
 يقول هل يرث اجلهمي؟

 ؟وحكم بكفر اجلهمية أكثر من مخسمائة عاملِّ فهل يرثون أو ال يرثون ،مغلظة تهبدعمن يعين 
وقل مثل هذا فيمن خرج عن  ،إذا حكم حاكم معترَب بكفرهم أو بكفر هذا الشخص

إذا  ،علم بكفره مثل اترك الصالة مثالاإلسالم ببدعة أو فعل من األفعال اليت حيكم أهل ال
أما إذا مل حيكم به فهذا حكم من األحكام  ،حكم به حاكم ترتبت عليه آاثره فإنه ال يرث

 يتوقف على حكم حاكم.



أو حادث  "الرابع موت معية أبن ماات مًعا بغرق مثال أو هدم أو حريق" -رمحه هللا -قال
منهم الوارث  ،سيارة حتطمت السيارة اصطدمت بشيء أو انقلبت فمات من فيها فيها أسرة

وقرر أهل العلم أهنم يف  ،ومرياث اهلدمى والغرقى له ابب يف علم الفرائض ،ومنهم املوروث
ا من تالد ماله ال مما ورثه منه منعً "كل واحد يرث الثاين   ،هذه احلالة يتوارثون من تالد املال

نفرتض  ،واألب عنده مال األنه لو افرتض أنه مات األب واالبن يف احلادث مجيع ؛"للدَّور
واملقدار  ،فريث االبن من اخلمسمائة واألب من املائة ،مخسمائة ألف واالبن عنده مائة ألف

فيلزم عليه  القسمة تكرر هبذاألنك  ؛يقسم مرة اثنية الالذي ورثه كل واحد من اآلخر 
 اإذا ماتوا مجيع ،فقالوا يرث من تالد ماله ال مما ورثه منه منًعا للدور هذا موت املعية ،الدور

يعين عرفت املعية يف  ،ماتوا يف حلظة واحدة ،سابق وال الحق ليس هناك ،يعرف السابق وال
لكن  ،أحدمها قبل اآلخر ،متقدم ومتأخر يوجد :أما اخلامس الذي هو جهل السابق ،املوت

تيقنا أن  ،هم أبن مسع صوت ومل مييَّز هل هو صوت األب أو االبن فُجهل أيهماما يدرى أي
والرابع واخلامس ما  ،أحدمها مات قبل اآلخر لكن جهل أيهما فهذا أيضا من موانع اإلرث

 ذكرمها صاحب الرحبية بل اقتصر على الثالثة كاألسباب.
 ويمنع الشخص من الميراث

 
 واحدة من علل ثالث 

 ويمنع الشخص من الميراث 
 

 واحدة من علل ثالث 
 رق وقتل واختالف دين 

 
 فافهم فليس الشك كاليقين 

عد العشرة  "،والوارثون من الرجال عشرة على سبيل اإلمجال ومخسة عشر على طريق البسط" 
يعين اجلد وإن  "األب وأبوه"ويبنيَّ ما ميكن تفصيله من هؤالء العشرة ليكون أكثر من واحد 

 :واألخ يفصل إىل ثالثة أشخاص ،"األخ ألبوين"واخلامس  ،وإن سفل "واالبن وابنه" ،عال
 ،وأخ ألم كلهم يرثون ابلشروط اآلتية فاخلامس األخ الشقيق ألبوين ،وأخ ألب ،أخ ألبوين

ابلعد على سبيل اإلمجال ابن األخ إال  "السادس" ،والسابع األخ ألم ،والسادس األخ ألب
فصار عندان كم؟ مثانية  ،وابن األخ ألب ،ابن األخ الشقيق ،ألم فمفهومه ابن األخ ألبوين

فالعم الشقيق والعم ألب  "وكذا عم ألبوين أو ألب ال ألم"وتسعة ابلبسط والسابع عنده 
 "ألب" "مثله"يعين ابن العم  "وابنه" ،ف إىل التسعة صار العدد إحدى عشرأضياثنان إذا 

والرابع عشر هو  ،هو الثالث عشر "وألب" ،الشقيق هو الثاين عشر "ألبوين"الثاين عشر 



 ،وهو اخلامس عشر ابلتفصيل "املعتِّق"والعاشر  ،الذي هو التاسع يف ترقيمه اإلمجايل "الزوج"
 ،يصريون ثالثة فيزيد على العشرة اثنان اواحد ما يكونل عندان األخ بد ،أظن العدة ظاهرة

وابن العم اثنان  ،والعم اثنان ،فيزيد معنا اثلث اواحد يكونل ما ن بداوابنه اثن ،اثنا عشر
ابإلمجال يكون عشرة وابلتفصيل تكون العدة مخسة  ،يزيد اجملموع مخسة على العشرةفأيًضا 

 عشر ويقول الناظم الرحيب رمحه هللا:
 والوارثون من الرجال عشرة

 
 أسماؤهم معروفة مشتهرة 

 االبن وابن االبن ............ 
 

 ........................... 
 االبن وابن االبن مهما نزال 

 
ن عال   واألب والجد له وا 

 واألخ من أي الجهات كان 
 

 قد أنزل هللا به القرآن 
 وابن األخ المدلي إليه باألب 

 
 .............................. 

 يعين ال ابألم. 
 وابن األخ المدلي إليه باألب

 
 فاسمع مقاال ليس بالمكذَّب 

 والعم وابن العم من أبيه 
 

 فاشكر لذي اإليجاز والتنبيه 
 والزوج والمعِتق ذو الوالء 

 
 فجملة الذكور هؤالء 

 ........................... 
 

 هؤالءفجملة الذكور  
اإلجياز االختصار حبيث يكون الكالم بقدر املعاين  ،اآلن يقول اشكر لذي اإلجياز والتنبيه 

وإذا تساوت  ،وأما إذا زادت األلفاظ عن املعاين فيسمونه إطنااب ،بدون زايدة هذا اإلجياز
حيتاج  "رآنقد أنزل هللا به الق"مثل  ؟فيه إطناب ما حنتاج إليه أولكن هل هنا إجياز  ،فاملساواة

وكذلك فامسع مقاال ليس ابملكذَّب حيتاج إليه يف  ،لو حذف هذا الشطر ؟إليه يف بيان العدد
حيتاج إليه وكذلك فجملة الذكور  الالفرائض يف بيان عدد الوارثني من الرجال حيتاج إليه؟ 

 -ا وعنهعفا هللا عن -فهذا خمالِّف لإلجياز الذي ذكره املؤل ِّف ،هؤالء أيضا ال حيتاج إليه
وسيأيت يف علوم  ا،يرتتب عليها كبري أثر فاخلطب فيها سهل لكنه مساه إجياز  الواملسألة 

وإن تساوت  ،فإن زادت فإطناب ،تزيد الالبالغة أن اإلجياز أن تكون األلفاظ بقدر املعاين 
وال يعين االختصار أنه جيرد من كل  ،فكونه قال إجياز يعين اختصار ،مع املعاين فاملساواة

إىل ذكر  السيما النظم الذي قد يضطر الناظم ،حرف زائد هذا ال يتسىن يف كالم البشر



إذا اجتمع كل الذكور افرتضنا أن  ،أشياء من أجل الوزن وإن كان ال حيتاج إليها يف األصل
أنه حيجب بعضهم ال شك  ؟حيجم بعضهم بعضا أواخلمسة عشر كلهم اجتمعوا كلهم يرثون 

هؤالء  ،والزوج ،واالبن ،األب :يقولون إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثالثة ،بعضا
قد جيتمع األخ مع الزوج  وإالَّ مع الثالثة  واجيتمعأن ميكن  الجيتمعون لكن من عداهم 

ملا  ،يعين جيتمع بعضهم مع بعض لكن إذا اجتمع الثالثة هؤالء حجبوا بقية الذكور ،وهكذا
والواراثت بنت وبنت ابن " -رمحه هللا -فقال ،د الوارثني من الرجال عد الواراثت من النساءع

الواراثت سبع على سبيل اإلمجال وعشر على  "وإن سفل وأم وجدة وأخت وزوج ومعتقة
بنت وبنت ابن وإن سفل هذه األوىل والثانية والثالثة األم الثالث ميكن  :سبيل البسط

 وجدة ميكن تفصيلها؟  ،تفصيلها؟ ال ميكن
 طالب: ...........

 ،جدة ألب وجدة ألم أم األم وأم األب فهما اثنتان الرابعة واخلامسة أليس هناك؟ كيف
 ية،يكون اجملموع مثانف ،فزاد عندان ثالث ،وألم ،وألب ،ألبوين ،واألخت تفصل كاألخ

سبق قد  أليس ؟الواراثتزوج مع ال أييت كيفزوج   ،والتاسع أو السادس على سبيل اإلمجال
 ؟هنا الواراثتمع  ورد ذكره كيف  ؟مع الوارثني من الرجال

 طالب: ...........
لكنهم يف  ،وال شك أن كلمة زوج على الزوجة أفصح من إحلاق التاء هبا ،املراد به الزوجة

ي ألنه يلتبس األمر ابلزوج الذ ؛الفرائض ال يكادون يذكرون زوج بدون اتء ويريدون الزوجة
 وزوج ومعتِّقة. ،هو الذكر فيقولون زوجة

 وليس في النساء طرا عصبة
 

 إال التي منت بعتق الرقبة 
 يقول الناظم رمحه هللا تعاىل: 

 
 

  
 والوارثات من النساء سبع

 
 لم يعط أنثى غيرهن الشرع 

  
 

  
  

 
  



 بنت وبنت ابن وأم مشفقة
 

 وزوجة وجدة ومعتقة 
  

 
  

 واألخت من أي الجهات كانت 
 

 فهذه عدتهن بانت 
اخلمسة عشر يرث  ،النساء قالوا ورث منهن مخسإذا اجتمع هؤالء العشر من الواراثت من  

وبنت  ،إذا اجتمع العشر ترث البنت ،مخسة النصفمنهن والعشر يرث  ،منهم كم؟ ثالثة
وما عدا ذلك حُيَجب مبن ذكر على ما  ،،واألخت الشقيقة ،والزوجة ،واألم ،االبن وإن نزل
 .-إن شاء هللا تعاىل-سيأيت تفصيله 

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 النقاية

 علم الفرائض
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  المحاضرة:تاريخ 
 

  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
قواعده النظرية قد تدرك ابحلفظ لكن  ،فكما تعلمون أن علم الفرائض علم نظري عملي

لكن نظرا  ،حتتاج إىل سبورة وأقالم وما أشبه ذلك ،تطبيقاته العملية حتتاج إىل وسائل إيضاح
فاجلهد سوف  ،لضيق الوقت وأن هذا العلم بكماله ال ميكن أن يؤخذ يف ثالث ساعات

ايل ويكون لدى للوقت وحنرص أن نكمل هذا املنت املختصر على وجه إمج ايكون مناسب
وأما التفصيلي فكما ذكرت حيتاج إىل شيء من البسط  ،طالب العلم تصوُّر هلذا العلم
 ،كل ابب من أبوابه حيتاج إىل مسائل تفرتض وتكتب وحتل  ،واإليضاح من خالل الوسائل

وعلنا نستدرك شيئا من ذلك عند تبييض هذا الشرح الذي سوف يوزع إبذن هللا تعاىل يف 
يعين من أراد أن يستفيد فائدة اتمة يف هذا  ا،ومع ذلك يبقى الشرح خمتصر  ،ادمةالدورة الق

 ، هذهشرح الرحبية ،وحاشية الباجوري على الشنشوري ،العلم فعليه ابلعذب الفائض
ال أبس به ويدرك والذي يريد أن يتوسط ويتصور العلم تصورا  ،مطوالت ابلنسبة هلذا العلم

 اجللية  الفوائد -رمحه هللا -زلشيخ ابن ابشيئا منه فيقرأ ل
 طالب: ...........

ولكن إذا  ،نعم الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية وطبع أخريا وعليه حاشية ال أبس هبا انفعة
فإذا  ،قرأ طالب العلم يف كتاب الشيخ الفوائد اجللية يقرن به املنظومة الرحبية فهو كالشرح هلا

وأما ما يلقى  ،مع شرح خمتصر من خمتصرات الشروح استفاداعتىن بكتاب الشيخ مع الرحبية 
خالل هذه الدروس املستعجلة يعين يف ثالث ساعات هذا ال شك أنه يفيد بقدر ويذكر من 

ألن هذا العلم ينسى وحيتاج إىل تذكري  ؛يذكره ما نسيه منه ،سبق له أن درس هذا العلم
علم ولعل علم الفرائض من أوائل بل إذا وهناك برامج حاسوبية أدخل فيها هذا ال ،ابستمرار

يستفاد  ،جله حسايب تنفع فيه هذه احلواسب أنه أول علم يدخل يف احلاسوب ألنقلت 
لكن بعد أن يتأهل طالب العلم من خالل النصوص وكالم أهل  ،أيضا من هذه الربامج

أميل إليها  وأان ال ،التطبيق سهل يكون بواسطة هذه احلواسيبففإذا ضبطه وأتقنه  ،العلم
وفيها فائدة ونفع للمستعجل وملن أراد أن خيترب عمله إذا  ا،لكن بعض الناس جل عمله عليه



مث إذا  ،عرضت عليه مسألة فرضية تركة مثال يقسمها بيده على الطريقة املتبعة عند أهل العلم
 ،زأراد أن خيترب عمله هل هو صحيح أو غري صحيح ال مانع من أن خيتربه بواسطة اجلها

الفروض املقدرة يف كتاب هللا ستة والسابع ثبت و  ،وقفنا يف درس األمس على الفروض
 ،والثلث ،والثلثان ،والثمن ،والربع ،النصف :فالفروض املنصوصة يف القرآن ستة ،ابالجتهاد
ونصف  ،والثلثان ونصفهما ،ونصف نصفه ،النصف ونصفه :وإن شئت فقل ،والسدس
ونصف  ،والثلثان ونصفهما الثلث ،ونصف نصفه الثمن ،النصف ونصفه الربع ،نصفهما

وهو ثلث الباقي يف  ،والسابع ثبت ابالجتهاد يف املسألتني العمريتني ،نصفهما السدس
أو زوجة وأم وأب فاألم هلا ثلث  ،فاألم هلا ثلث الباقي ،زوج وأم وأب :املسألتني العمريتني

الفرض األول  ،ثلث ولو نقص نصيب األبالباقي ابالجتهاد وإن كان بعضهم يرى أن هلا ال
الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث خمصوص ال  ،واملراد ابلفرض ما يقابل التعصيب ،النصف

وإذا كان الفرض  ،وقلنا أن الذي يقابل الفرض التعصيب ،يزيد إال ابلرد وال ينقص إال ابلعول
لرد والعول فإن التعصيب شرعا ال يزيد وال ينقص إال يف حاالت استثنائية كا امقدر  انصيب

والورثة ابلنسبة هلذين القسمني الفرض  -إن شاء هللا تعاىل -يزيد وينقص على ما سيأيت
 ،ومنهم من يرث ابلفرض فقط ،فمنهم من يرث ابلتعصيب فقط ،والتعصيب أربعة أقسام

ومنهم من يرث ابلفرض  ،ومنهم من يرث ابلفرض اترة وابلتعصيب اترة وجيمع بينهما اترة
يعين يتصور أكثر  ،فالقسمة رابعية ،اترة وابلتعصيب اترة وال جيمع بينهما فهذه أربعة أقسام

 ،للزوج :فالفرض األول النصف وهو خلمسة من الورثة ،يتصور ؟ المن ذلك من األقسام
وشروطهم عدهتا على  ،أو ألب كما قال املؤلف ،واألخت الشقيقة ،وبنت االبن ،والبنت

واألخت ألبوين  ،وبنت االبن بثالثة ،والبنت بشرطني ،فالزوج بشرط واحد ،عدة أرقامهم
فالزوج يستحقه مع عدم الفرع  ا،كل واحد يزيد عن الثاين شرط  ،واألخت ألب مخسة ،أبربعة

]سورة  {ن ْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إ ن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َولَدٌ  َولَُكمْ } -جل وعال -الوارث كما قال
يعين لو ماتت زوجة عن زوجها  ،واملراد ابلفرع الوارث للزوج أو للزوجة؟ للزوجة [12نساء:ال

نصيبه النصف فهذا األول الزوج  ؟وليس هلا أوالد هو له أوالد من زوجة أخرى كم نصيبه
إذا  ،عدم املعص ِّب وهو أخوها :والبنت تستحقه بشرطني ،يستحقه بشرط عدم الفرع الوارث

يعين؟ ألن بعض  ماذاب يف اصطالح الناس اآلن قالوا فالن معص ِّب قلت عدم املعص ِّ 



له يد يف العلم يقرأ يف كتب ليس السيما من  ،األلفاظ العرفية قد تطغى على بعض الناس
؟! ماذا أوزعالن و ما ما هو املعصب هذا؟! الغضبان دائالفرائض يقول مع عدم املعص ِّب 

ال، ألن بعض األلفاظ العرفية تطغى يف بعض  فيظن أن هذا وصف مؤثر يف الفرائض نقول
األوقات أو يف بعض األزمان حىت يظن أتثريها عند بعض اجلهلة على األحكام مثل ما قلنا 

ْعلُوٌم ل  لسَّائ ل  َواْلَمْحُروم  }يف احملروم  ْم َحقٌّ مَّ يَن ف ي أَْمَوال ه   [25-24]سورة املعارج: {َوالَّذ 
خبيل مقرت ِّ على  ،يستفيد منها الاالستعمال العريف للمحروم عنده األرصدة يف البنوك لكن 

نقول ال، ليس هذا احملروم الذي جاء  ؟يعطى من الزكاة ،يقولون هذا حمروم ،نفسه وعلى ولده
إال يف  ،ذكره يف النصوص فمثل هذه احلقائق العرفية املعارِّضة للحقائق الشرعية ال قيمة هلا

فاألميان  اإذا أقسم حلف أو نذر أن يعطي حمروم ،ألميان والنذور فإهنا مبناها على العرفا
وإذا أقسم أال يعطي  ؟عنده أموال يف البنوك ها على العرف يعطيها احملروم الذيوالنذور مبنا

فالعرف هو احلكم يف هذا ألن األميان والنذور مبناها على العرف  اأو يعطي معصب امعصب
يقصد ابحملروم فريد إىل نيته  ماذايقصد ابملعصب  ماذامهور ومالك يرده إىل نيته عند اجل
عدم  ،وقلنا أن لكل واحد شروطه حبسب رقمه يف الرتتيب ،البنت تستحقه بشرطني ؟وقصده

ترث ما  ،فإن كان هلا أخ فال ترث النصف ،وعدم املشارك وهي أختها ،املعصب وهو أخوها
وعدم  ،ب الفروض هي مع أخيها للذكر مثل حظ األنثينييبقى من الرتكة بعد أصحا

يب النصف إمنا يكون فصارات أختني ما يصري النص ةهلا مشارك تاملشارك ألنه لو كان
عدم املعصب  ن رقم ثالثة وتستحقه بثالثة شروط: وبنت االب ، على ما سيأيتالنصيب الثلثني

وإذا  ،ث ابلتعصيب مع أخيهاوعدم املشارك فإذا وجد املعصب صارت عصبة تر  ،كالبنت
 ،وعدم الفرع األعلى منها يعين من أوالد الصلب ،وجد املشارك على ما سيأيت ورثتا الثلثني

، ترث إذا وجد فرع وارث أعلى منها فإن كانت بنت ورثت معها السدس تكملة الثلثني
األبواب رث بنت االبن السدس تكملة الثلثني على ما سيأيت تفصيله يف البنت النصف، وت

 ،عدم املعص ِّب :األخت ألبوين األخت الشقيقة وتستحقه أبربعة شروط :والرابع ،الالحقة
عدم املعصب وهو  ،وعدم األصل الوارث من الذكور ،وعدم الفرع الوارث ،وعدم املشارك

وعدم  ،وعدم الفرع الوارث وهي البنت وبنت االبن ،وعدم املشارك وهي أختها ،أخوها
 ؛بناء من ابب أوىل وعدم األصل الوارث من الذكور من اآلابء واألجداداألصل وكذلك األ



واخلامسة  -إن شاء هللا تعاىل -مسائل اجلد واإلخوة ستأيت ،ألن إرث اإلخوة مع اجلد سيأيت
وبنت  ،ولذا يف مجيعهم عدم املشارك منفردات يعين البنت ؛"منفردات"األخت ألب أو ألب 

ولذلك الشرط الثاين عدم  ؛شريطة أن يكن منفردات ،ت ألبواألخ ،واألخت ألبوين ،االبن
وعدم الفرع  ،وعدم املشارِّك ،تستحقه خبمسة شروط عدم املعص ِّب كسوابقها ،املشارِّك

وتزيد عدم األشقاء  ،وعدم األصل من الذكور الوارث ،الوارث كسابقتها واليت قبلها
وأهل  ،ض الثاين نصفه وهو الربعالفر  ،هذا ما يتعلق ابلفرض األول وهو النصف ،والشقائق

 الالزوج والزوجة هل ميكن اجتماعهما؟ ميكن يوجد مسألة فيها زوج وزوجة؟  :الربع صنفان
 .اميوت الزوج والزوجة يف سيارة مجيعأن يف حالة الغرقى واهلدمى ميكن  ،ميكن

 طالب: ..........
وسيأيت يف مرياثهم أن كل واحد يرث  ،على ما تقدم "موت املعية أو جهل السبق" :ألنه قال

أهل الربع  ،وهذا أشران إليه ابألمس ،من اآلخر من تالد ماله يعين من قدميه ال مما ورثه منه
استحقاقه للنصف بشرط عدمي وهو  وجودي،فالزوج يستحقه بشرط  ،صنفان الزوج والزوجة

الوارث من ولد أو ولد  واستحقاقه للربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع ،عدم الفرع الوارث
بُعُ  فَإ ن}ابن  تستحقه بشرط و الزوجة  :الثاين [12]سورة النساء: {َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَُكُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إ ن لَّْم يَُكن لَُّكْم  َولَُهنَّ } -جل وعال -عدمي وهو عدم الفرع الوارث كما قال مَّ بُُع م  الرُّ

َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَُكُم  فَإ ن}هلن يف استحقاق الزوج الربع  ليسو لكم  [12]سورة النساء: {َولَدٌ 

بُعُ  ا تََرْكتُْم إ ن لَّْم يَُكن لَُّكمْ  َولَُهنَّ }وهنا  [12]سورة النساء: {الرُّ مَّ بُُع م   [12]سورة النساء: {الرُّ
فاملنظور إليه يف هذا القيد سواء كان ابلنسبة للزوج أو الزوجة هو أن يكون للميت ولد ال 

ذا انقشته فإذا هبا زوجته طيب تويف شخص عن أم وإ :يقول أيتيكوالعامة خيلطون  ،للوارث
ولذلك التعجل يف قسمة املواريث للعوام يوقع يف  ؛قال أم أوالده ا،أم ليستزوجة  هذه

"وربع لزوج لزوجته ولد أو ولد قال  ،حوط أن يطلب منهم صك حصر الورثةواأل ،أخطاء
ال ولد وال ولد ابن فهو  "وزوجة ليس لزوجها ذلك"يعين مع وجود الفرع الوارث  ابن"

واملسألة ماشية على قاعدة اإلرث وأن  ،يستحقه بشرط وجودي وهي تستحقه بشرط عدمي
ثُْل َحظ   األُنثَيَْين   ل لذََّكر  } -جل وعال -الواإلرث كما ق ،املرأة على النصف من الرجل  {م 

واألم هلا نصف األب ولذلك حكم عمر رضي هللا عنه يف العمريتني أن  [11]سورة النساء:



الزوجة  ،وكذلك الزوج والزوجة ،هلا ثلث الباقي ويبقى له الثلثان من الباقي لتطرد القاعدة
قد يرد يف بعض املسائل ما قد يزيد نصيب  ،وهذا أمر مطرد ،على النصف من نصيب الزوج

لكن القاعدة واجلادة أهنا على  ،األنثى على النصف قليال أو ينقص على حسب الوارثني
كما هنا   "واملرأة على النصف من الرجل يف الشريعة يف مخسة مواضع يف اإلرث" ،النصف

ينادي  ،ذكر مثل حظ األنثينيهنا املواريث لل "ويف الدية ويف العقيقة ويف الشهادة ويف العتق"
دعاة حقوق اإلنسان مبساواة املرأة للرجل مع األسف حىت يف الدول اليت تنتمي وتنتسب إىل 

من نصف على ال"دية املرأة  :ويف الدية ،يف اإلرث ،جماراة ومداراة ومداهنة لغريهم ،اإلسالم
"من أعتق عبدا   :ويف العتق "عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة"، :ويف العقيقة دية الرجل"،

فعتق املرأة نصف الثواب  ومن أعتق جاريتني كانتا فكاكه من النار" كان فكاكه من النار"
]سورة  {لَّْم يَُكونَا َرُجلَْين  فََرُجٌل َواْمَرأَتَان   فَإ ن}بقي الشهادة  ،املرتب على عتق الذكر

ومثن هلا أي للزوجة أو  ا معه""ومثن هل ،الثالث من الفروض الستة الثمن [282البقرة:
أي  "معه"هلا الثمن  ،يعين الزوجة فأكثر سواء كانت واحدة مع وجود الفرع الوارث ،الزوجات

تستقل  ا،أو أربع ،أو ثالاث ،أو اثنتني ،سواء كانت واحدة ،مع وجود الفرع الوارث هلا الثمن
من يرث  ا،أو أربع ،أو ثالاث ،وتشارك غريها فيه إن كانتا اثنتني ،ابلثمن إن كانت واحدة

"لعدد ذوات الفرض الرابع  "والثلثان" ،أحد يرث الأحد؟  يوجدالثمن غري الزوجات 
ما  "لعدد ذوات النصف"ذوات النصف األربع ما يدخل فيهم الزوج ملاذا؟ يقول  النصف"

ذوات يدخل؟ ملاذا؟  ال أوعندكم هذا يف املنت؟ وقلنا لو النصف مخسة األول الزوج يدخل 
الزوج ميكن أن يصري  ،مستحيل أن يتعدد الزوج ؟خصه ابلنساءالذي السبب  وما ؟نساء

واألخت  ،وبنت االبن ،وذوات النصف البنت "لعدد ذوات النصف" ،اثنني مستحيل
أن يكن اثنتني فأكثر مع عدم  :فالبنات أيخذن الثلثني بشرطني ،واألخت ألب ،الشقيقة
، ويزدن شرطا وعدم املعصب ،أن يكن اثنتني فأكثر :ة شروطوبنات االبن بثالث ،املعص ِّب

األخوات الشقائق أبربعة  الثالث: الصنف ،كالبنات  اثلثا وهو عدم الفرع الوارث األعلى منهن
 ،َمن يرث النصف األخوات الشقائق أبربعة شروط معالشروط ابلتدريج كما فعلنا  :شروط

 ،وعدم الفرع الوارث ،وعدم املعصب ،أكثرأن يكن اثنتني ف :واألخوات ألب خبمسة شروط
واألخوات  ،كما تقدم يف استحقاق الواحدة منهن للنصف  ،وعدم األصل من الذكور الوارث



كما زدن شرطا خامسا يف استحقاق   ،ألب يزدن شرطا خامسا وهو عدم األشقاء والشقائق
وعدم الفرع  ،وعدم املعصب ،أن يكن اثنتني فأكثر :األخوات ألب ،الواحدة منهن النصف

واخلامس من الفروض  .وعدم األشقاء والشقائق ،وعدم األصل من الذكور الوارث ،الوارث
"وثلث لعدد ولد األم وألم قال عندكم؟  ماذامن يستحق الثلث؟  :املقدرة يف كتاب هللا الثلث

يستحقونه بثالثة و  ليس مليتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة أو أخوات لعدد ولد األم"
ولد  ،وعدم األصل من الذكور الوارث ،مع عدم الفرع الوارث ،أن يكونوا اثنني فأكثر :شروط

فهم يرثون ابلفرض واإلخوة األشقاء واإلخوة ألب يرثون  ،األم املراد هبم اإلخوة ألم
وقد يتصور سقوط  ،ولذلك يتصور أن يسقط األخ ألب وال يسقط األخ ألم ،ابلتعصيب

هم يشرتكون يف  ،مع اخلالف يف املسألة احلجرية واحلمارية ،الشقيق وال يسقط األخ ألماألخ 
 األم ويزيد الشقيق ابلقرب من األب فهل قربه من أبيه يضعف جانبه أو يقويه؟ 

 طالب: ..........
ألن  ؛يعين هل األخ ألم أقوى من األخ الشقيق؟ من أهل العلم من يسقطه ،األصل أنه يقويه

 ،فإذا استكملت الرتكة احلقوق سقط نصيبه ،الشقيق عاصب وليس بصاحب فرضاألخ 
لكن من نظر إليهم من  ،واألخ ألم صاحب فرض فال يسقط إذا طبقنا قاعدة الفرائض

دع أابان اتركه كأننا ما نتصف و اترك  ،حيث املعىن حينما قال األشقاء هب أابان حجرا يف اليم
يسموهنا  واخلالف يف املسألة معروف وهي اليتيشرتك معهم يف األم؟ فورثهم من ورثهم  أالبه 

  -لكن الدنيا ،قالوا هب أن أابان كان محارا مع أن هذا فيه سوء أدب ،احلجرية واحلمارية
مينعهم قرهبم من أبيهم الذي هو رأوا األموال تقسم والذي قد يقولون إذا  -كفاان هللا شرها

حب الدنيا و  ،محار صعبة لكن ،مر سهلاألقالوا هب أن أابان كان حجرا يف اليم  ،أبو امليت
وكثري من  ،وأوقع يف ترك الصلة والعقوق ،أوقع يف قطيعة الرحم ،يوقع فيما هو شر من ذلك

مشاكل الناس السيما األقارب وما يتصل ابلعقوق والصلة والقطيعة كلها سببها يف الغالب 
ومن كان هدفه ما يرضي  ،فمن كان هدفه الدنيا أثرت عليه ،وقافاملواريث واألسبال األ

ا ما ينظر إىل -جل وعل -وحتقيق اهلدف الذي من أجله خلق العبودية هلل -جل وعال -هللا
 ،أن يكونوا اثنني فأكثر :عرفنا أهنم يرثون الثلث بثالثة شروط "لعدد ولد األم" ،هذه األمور

أعين  -وهلم خصائص من بني الورثة ،من الذكور الوارثوعدم األصل  ،وعدم الفرع الوارث



 ،كون الذكر واألنثى سواء ُوجد أخ ألم وأخت ألم الثلث بينهما ابلسوية  -اإلخوة ألم
األخ ألم  ،أن ذكرهم يديل أبنثى ويرث ،والقاعدة يف الفرائض أن للذكر مثل حظ األنثيني

السيما من الذكور إذا  ،نثى ال يرثوالقاعدة أن من يديل أب ،يديل ابألم وهي أنثى ويرث
فاألم على ما سيأيت ترث الثلث شريطة أال "أهنم حيجبون من أدلوا به نقصااًن"،  ،أدىل أبنثى

فإذا وجد مجع من اإلخوة من األم هم يدلون هبا ولوالها ما ورثوا ومع  ،يوجد مجع من اإلخوة
هم أدلوا ابألم  يرثون مع من أدلوا به"،"أهنم  :والرابع ،ذلك حيجبوهنا من الثلث إىل السدس

أم األب ترث  ،األب يرث وأمه ترث ابعتبارها جدة ،"ويشاركهم فيه أم األب" ،يرثون معهاو 
جدة  ليس هناكمع األب لكن هل أم األم ترث مع األم؟ ال، أم األب ترث مع األم؟ ال، 

األب الذي هو  ،قد ترث مع أب "وأم أب األب" ،ترث مع األم لكن قد ترث مع األب
األم تستحق الثلث "وألم ليس مليتها ولد"  :قال ،اجلد فرتث مع من أدلت به كاإلخوة ألم

وهذا يعين عدم الفرع الوارث أو اثنان  "ليس مليتها ولد أو ولد ابن" :ألنه قال :بثالثة شروط
وارث يعين عدم الفرع ال :والشرط الثالث ،عدم اجلمع من اإلخوة واألخوات ،من اإلخوة

"اثنان  :وعدم اجلمع من اإلخوة قال "ليس مليتها ولد أو ولد ابن"وأشار إليه املؤلف بقوله 
فإذا هلك هالك عن زوجة وأم وابن وثالثة  من اإلخوة أو أخوات اثنان فأكثر ولو حمجوبني"

إخوة للزوجة كم؟ الثمن زوجة وأم هلا كم؟ السدس ملاذا؟ لوجود مجع من اإلخوة ولالبن 
 وليسحرموا أمهم وحجبوها من الثلث إىل السدس  ،هلم شيء ليسي واإلخوة كم هلم؟ الباق

 "وعدم اجلمع من اإلخوة اثنان فأكثر ولو حمجوبني بشخص" "ولو حمجوبني"قالوا  ،هلم شيء
احلجب ابلوصف هو و  ،ألن احلجب ابلصنف ال يؤث ِّر ؛ملاذا قال ولو حمجوبني بشخص

هذا وجوده مثل عدمه كأنه  ،واختالف دين ،وقتل ،رق :قدمتاحلجب ابملوانع الثالث اليت ت
أال تكون املسألة  :الشرط الثاين ،خبالف حجب األشخاص على ما سيأيت ،ما وجد أصال

 وزوجة وأم وأب فتأخذ فيهما ثلث الباقي. ،زوج وأم وأب :إحدى العمريتني ومها
ن يكن زوج وأم وأبُ   وا 

 
 فثلث ما يبقى لها مرتب 

ن يكن زوج وأم وأبُ    وا 
 

 فثلث ما يبقى لها مرتب 
 وهكذا مع زوجة فصاعدا 

 
 فال تكن عن العلوم قاعدا 

 كملوا. 



.......................... 
 

 ...................قاعدا 
 الكلمة!ذه يقول هحىت الذي مل حيفظ س 

 ، هلا من هي؟ األم معه.السدس هلا معه
 طالب: ..........

ألهنا  ؛أو وجود مجع من اإلخوة ،يعين مع وجود الفرع الوارث "معه"األم أتخذ السدس؟ 
الشرط العدمي  ،أتخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود اجلمع من اإلخوة

"هلا معه وألٍب ويستحقه مع وجود الفرع تنتقل من الثلث إىل السدس  ،وابلشرط الوجودي
هلم  ليسال، ال؟  أوطيب ماذا عن اجلمع من اإلخوة لو كانوا مع األب؟ حيجبونه  الوارث"

يعين يف  -إن شاء هللا تعاىل -هلم أثر على اجلد على اخلالف الذي سيأيت ،أثر على األب
، "وألب ويستحقه مع وجود الفرع أما األب ال أثر لإلخوة عليه ،مسائل اجلد مع اإلخوة

وعرفنا أنه يستحقه مع وجود الفرع الوارث  "وألب" :قالالوارث وجد مع ولد أو ولد ابن" 
ويستحقه اجلد مع وجود الفرع الوارث وعدم األب  ،هذا الثالث د مع ولد أو ولد ابن""وج

فبنت  "ولبنت ابن مع بنت صلب" ،األب حيجب اجلد ،ملاذا؟ ألن اجلد ال يرث مع األب
ألن البنت أخذت النصف فيما تقدم فتأخذ بنت االبن  ؛االبن أتخذ السدس تكملة الثلثني

وعدم الفرع الوارث األعلى  ،األول عدم املعصب وهو أخوها :السدس تكملة الثلثني بشرطني
إذا استكمل البنات الثلثني سقطت  ،أال يستكمل البنات الثلثني ،منها سوى صاحبة النصف

ترث النصف ابلشروط اليت  ،صفواحدة وارثة النة" "وألخت ألب مع شقيق ،بنت االبن
 ،"وألخت ألب مع شقيقة شريطة أال يوجد املعصب "شريطة عدم وجود املعص ِّب"تقدمت 

وألخ واحد أو أخت ألم واحدة ألهنم يستحقون الثلث شريطة أن  وألٍخ أو أخت ألم"
تحقه ألم فإنه يس األم أو أخت امن أوالد األم سواء كان أخ اأما إذا كان واحد ،يكونوا مجع

ولذلك يكون النوعان  ؛ولد األم يشمل األخ واألخت ،ولد األم :وهنا نقول ،بثالثة شروط
وعدم األصل من  ،عدم الفرع الوارث :ولد األم يستحقه بثالثة شروط ،هو رقم ستةو  ا،واحد

 ،عدم الفرع الوارث :قلنا يستحق ولد األم الثلث بثالثة شروط ،واالنفراد ،الذكور الوارث
هنا ال بد أن يكون واحدا  ،اثنني فأكثر واوأن يكون ،صل من الذكور الوارثوعدم األ

ألن األم حتجب اجلدة  ؛وتستحقه اجلدة مع عدم األم "وجلدة فأكثر" ،ليستحق السدس



"وال ترث من أدلت  :وجلدة فأكثر قال "وتستحقه مع عدم األم، وأن تكون مدلية بوارث"
ما ترث؟  أوجدة لكن هل ترث  هذه أب األمأم  ،أم وأب األم كذكر بني أنثيني"  بغري وارث

قالوا ذكر بني أنثيني هذا ال  ،فإذا أدلت به فإهنا ال ترث مثله ،ال ترث ألن أب األم ال يرث
 ،هذه ترث ألهنا تديل بوارث ،وأم أب األب ،وأم األب ،وأم أم األم ،يرث خبالف أم األم

وإن  "وأم األب"وإن علت مبحض اإلانث  األم""وأكثر من يرث من اجلدات ثالث: أم 
"فإن تساوين يف  ،وأم أب األب ،وأم األب ،أم األم ،وإن علت "وأم أب األب"علت 

كيف يتساوين يف الدرجة؟ فالثلث أثالاث معناه أهنن ثالث    الدرجة فالسدس بينهن أثالاث"
فإن تساوين يف الدرجة " ،وأم أم األب ،وأم أب األب ،كيف يتساوى يف الدرجة أم أم األم

التقدمي يكون أبي سبب؟ يكون  فالسدس بينهن أثالاث ومن قربت منهن فهو هلا وحدها"
 ابجلهة.

 فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 وبعدهما التقديم بالقوة اجعال 
 فباجلهة من كان أقرب جهة يقدم على غريه. 

 فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 وبعدهما التقديم بالقوة اجعال 
عند اجلعربي هذا البيت من هذه املنظومة مكتوب يف كتب الفرائض كلها ألنه ال يوجد إال  

طلع على المية اجلعربي يعرف هذا البيت ألنه مذكور يف  من مل يحىت  ،يف المية الفرائض
 كتب الفرائض كلها.

 فبالجهة التقديم ثم بقربه
 

 وبعدهما التقديم بالقوة اجعال 
يعين "ومن قربت منهن فهو هلا وإن أدلت جدة بقرابتني ورثت هبما ثلثي السدس"  :هنا يقول 

كيف تديل جدة بقرابة هذا واضح   ،عندان جداتن إحدامها تديل بقرابة والثانية تديل بقرابتني
ومىت  ،لكن كيف تديل بقرابتني؟ تكون جدة من جهتني من جهة األب ومن جهة األم

لو تزوج بنت عمته.. كيف  ،إذا تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته ؟يتصور مثل هذا
وأبوه الذي هو أبو الزوج أمهما  ،تديل بقرابتني إذا تزوج بنت عمته؟ عمته اليت هي أم الزوجة
انس أجانب ألكن لو تزوج بنت  ،واحدة فهذه تديل بقرابتني من جهة األب ومن جهة األم

أو تزوج بنت خالته فمتصوَّر أن تكون اجلدة تديل  ،ابة واحدة؟ بقر مباذاليسوا من قرابته تديل 



ألنه إذا تزوج بنت خالته فأم خالته وأم أمه واحدة فهي تديل حينئذ ابلقرابتني من  ؛بقرابتني
يعين حتجبها يعين اجلدة ألن الكالم  "وتسقطها"رمحه هللا  :قال ،جهة األب ومن جهة األم

يعين  ،يعين جدة قرىب مطلقا ألب قرىب" هارىب وتسقط"جدة قعلى اجلدات أي اجلدة ألب 
يعين اجلدة  "وتسقطها" "قرابها ال قرىب األب"أي اجلدة ألم  "وتسقط غريها"أقرب منها 

سواء كانت من جهته من جهة األب أو  "جدة قرىب مطلقا"أم األب وأم أب األب  :ألب
اجلدة أنثى  ،جانب األبوَّة من جهة األم ملاذا؟ ألن جانب األمومة يف اجلدات أقوى من

 "وتسقطها" :فهوم؟ ألنه يقولمب أو ليسمفهوم  ،فجانبها أقرب إىل األمومة من جانب األبوة
سواء كانت من جهة األب أو من جهة األم  "وتسقطها ألٍب قرىب مطلقا"أي اجلدة ألٍب 

 أما القريبة يعين ،قرابها تسقط البعدى""أي اجلدة من اجلهة األخرى جهة األم  "وغريها"،
بينما من جهة األم تسقط اجلدة ألب مطلقا  ،من األب ال تسقط البعيدة من جهة األم

اجلدة ألب  "وتسقطها" :تفك قالأن يعين ال بد  ا،العبارة معصورة عصر  ،أتملوا يف العبارة
لكن ماذا عن اجلدة من  ،أي سواء كانت من األب أو من األم "جدة قرىب مطلقا"تسقطها 

ال القرىب من جهة األب ملاذا؟ ألن أصل  ،جهة األم؟ ال يسقطها إال القرىب من جهة األم
 أوال؟ يرثن  أوجهة األم مع وجود األم صح  منوال يرث جدات  ،اإلرث يف هذا الباب لألم

جود األم وقد ترث اجلدة مع وجود األب لكن مع و  ،ما يرثن؟ ال يرثن مطلقا مع وجود األم
فاجلدات من جهة األم أقوى من اجلدات من  ،ال ميكن أن ترث فصار جانب األم أقوى

إذا   "تسقطها جدة قرىب مطلقا"أي اجلدة ألب أو  "وتسقط" :ولذلك قال ؛جهة األب
بينما لو كانت اجلدة  ،كانت أقرب منها مطلقا سواء كانت من جهة األم أو من جهة األب

 أوظاهر  ،القرىب من جهة األم ال القرىب من جهة األب ؟سقطهامن جهة األم ما الذي ي
هذه بداية ابب احلجب وهو ابب عظيم يف الفرائض حىت قيل حيرم على من مل  ؟بظاهر ليس

ومنه  ،املنع :واحلجب لغة ،ألنه قد يور ِّث حمجواب ؛يعرف احلجب أن يفيت يف الفرائض
"منع من قام به سبب  :واصطالحا ،باحلاجب الذي مينع الناس من الدخول إىل احملجو 

من  ،يعين من اإلرث ابلكلية أو من أفر حظيه اإلرث من إرثه ابلكلية أو من أوفر حظيه"
"منع من  ،ومن أوفر حظيه يسمونه حجب نقصان ،اإلرث ابلكلية يسمونه حجب حرمان

والسبب موجود  ،الوالء موجود وهذا سبب ،القرابة موجودة هذا سبب قام به سبب اإلرث"



حجب  ،لكن وجد مانع وهو وجود احلاجب الذي حيجبه من إرثه ابلكلية أو من أوفر حظيه
 "حجب أوصاف :"واحلجب عند أهل العلم ينقسم إىل قسمني" ،حرمان أو حجب نقصان

اتصف  ،هذا يسمونه حجب أوصاف مبوانع اإلرث الثالثة: الرق، والقتل، واختالف الدين"،
 ن اإلرث كما تقدم.ابلوصف املانع م

 ويمنع الشخص من الميراث
 

 واحدة من علل ثالث 
 رق وقتل واختالف دين 

 
 فافهم فليس الشك كاليقين 

 
 

فيه شخص حيول بني من قام به السبب  ليسحجب األوصاف  "حجب أشخاص"،الثاين 
مل يتصف بوصف  "حجب أشخاص" :القسم الثاين ،وبني إرثه لكن فيه وصف اتصف به

أو كون  ،أو كونه أقوى منه ،من موانع اإلرث لكنه وجد شخص حجبه لكونه أقرب منه
"وينقسم إىل قسمني: "حجب حرمان وهذا أييت على مجيع حجب أشخاص  ،جهته أقرب

ال ميكن حبال من األحوال أن يوجد أب ويقال له  الَّ ستة: األبوان والولدان والزوجان"الورثة إ
ال ميكن حبال حجب حرمان لكن قد  ،أو ابن أو بنت ،عندان شيء ليس لكتوكل على هللا 

متصور يف حق مجيع الورثة إال األبوان و فحجب احلرمان يتأتى  ،ينقص نصيبه حجب نقصان
لكن قد تنزل  ،أو األب ،ال ميكن حبال أن يقال لألم وهللا ما عندان لك شيء ،األب واألم

االبن والبنت  :"الولدان" ،وكذلك األب ،يعرتيها حجب النقصان ،من الثلث إىل السدس
لكن قد  ،البنت ال بد أن يرث أوأبي حال من األحوال ال ميكن أن يقال الولد ما له شيء 

ثلث النصف تستحق البدال من أن تستحق  ،نقص نصيبهاينقص نصيبه وكذلك البنت قد ي
وقل  ،ل نصفه وهكذافتستحق ثلث الثلثني بد ثالاث نَّ ، وقد يكيعين مع شريكتها ابلثلثني

ال ميكن حجبه  ،الزوج وارث ال حمالة والزوجان"" ،مثل هذا يف االبن إذا تعدد الفرع الوارث
"فيسقط وهذا أييت على مجيع الورثة  "وحجب نقصان" ،حجب حرمان ألبتة وكذلك الزوجة

وجد أبيه عن جده الذي هو  ،هلك هالك عن جده والد أبيه اجلدَّ أٌب أو جد أقرب منه"
ر عندان اسم رابعي زيد بن عمرو بن بكر بن خالد  ،ووالد أبيه وجد أبيه ،والد أبيه املباشِّ

، هو األب  ، وعمرو الذياهلالك زيد ل واجلد الثاين وكالمها وعندان جدان اجلد األو متوىفَّ
فإذا وجد األب الذي  "ويسقط اجلد أب أو جد أقرب منه"األقرب  ؟موجود من يرث منهما

"أو جد أقرب منه" وإذا وجد خالد أسقط الذي فوقه  ،هو عمرو سقط اجلد الذي هو خالد



لكن بنت االبن ملاذا ال تسقط ابلبنت؟  ،االبن ابنٌ  يسقط ابنَ  ويسقط ابن االبن ابٌن لقربه""
 فرتث معها يف الصور اليت تقدمت؟ 

 طالب: ..........
 هو؟ ما

 طالب: ..........
سألة ابلرأي قلنا مادام ابن االبن يسقط ابالبن فلماذا ال امل ، لكن إذا نظران إىلتكملة الثلثني

 عالقةهلا  فليسإذا استوفت فرضها ف ،تسقط بنت االبن ابلبنت؟ ألن البنت صاحبة فرض
والبنت صاحبة  كل الباقي فال يرتك ملن دونه شيئا،  االبن صاحب تعصيب أيخذ ،ابلباقني

وعرفنا الفرق بني صاحب الفرض  ،وهذا هو الفرق ،فرض أتخذ نصيبها وترتك الباقي لغريها
قي من بعد صاحب التعصيب من لو استقل أخذ مجيع املال وإال فيأخذ البا ،والتعصيب

قد أيخذ الباقي ابلرد على ما سيأيت  ،لكن صاحب الفرض أيخذ نصيبه فحسب ،الفروض
سواء كانوا ألبوين يعين أشقاء أو  ""وابن االبن ابٌن لقربه ويسقط اإلخوة ،إذا مل يوجد غريه

وكذلك  ،عدم األصل من الذكور الوارث :وذكران يف شروطهم "األب"يسقطهم ألب أو ألم 
يعين ألبوين أشقاء أو ألب أو ألم  "يسقط اإلخوة مطلقا" :ولذلك قال ؛ع الوارثعدم الفر 

"واألخ غري  ،األب واالبن وابن االبن ؟ما الذي يسقط اإلخوة "أب وابنه ملحق به إمجاعا"
كما تقدم يف مرياث األخوات ألب   "يسقطه األخ الشقيق"واملراد به األخ ألب  الشقيق"

يعين األخ ألب يسقطه األخ  "وغري الشقيق يسقطه األخ الشقيق" ،عدم األشقاء والشقائق
"ويسقط اإلخوة يعين اإلخوة ألم  "ويسقط اإلخوة ذوي األم" ،ألنه أقوى منه ؟ألبوين ملاذا
تقدم  الذيناألب واالبن وابنه  :يعين املاضون الذين تقدم ذكرهم الثالثة" ستة ذوي األم

ويسقطهم  ،الثالثة هؤالء ميسقطه "أب وابن وابنه" ،يف سقوط اإلخوة األشقاء وألبذكرهم 
ويسقطهم  ،الفرع الوارث "البنت"ويسقطهم أيضا  ،هذا هو الرابع "اجلد"اإلخوة ألم أيضا 

 ،وابن االبن ،واالبن ،األب :اإلخوة ألم ستة ؟ما الذي يسقط ذوي األم "بنت االبن"أيضا 
الضمري يعود على أقرب مذكور اليت هي َمن؟ بنت  "وهي"ستة  ،واجلد ،وبنت االبن ،والبنت
ألان قلنا أن بنت االبن ترث  "تسقط بعدد بنت ثنتني فأكثر"أي بنت االبن  "وهي"االبن 

وقد ترث مع وجود البنت الوارثة للنصف السدس تكملة  ،مع عدم وجود الفرع الوارث



تني أيخذن الثلثني لبنت واحدة أتخذ النصف بن تكونل ما ، فإذا تعدد البنات بدالثلثني
 "تسقط بعدد بنت ثنتني فأكثر"يعين بنت االبن  "وهي" :االبن نصيب؟ ال، ولذلك قال

يعين إن استكمل البنات الثلثني فبنت االبن ليس هلا شيء ما مل يعصْبها ابن ابن وهو أخوها 
لذي يف يعصبها أخوها أو ابن عمها ا ،أو ابن عمها الذي هو يف درجتها أو أنزل من ذلك

فإذا وجد من يعصبها كم أتخذ؟ أتخذ معه الباقي  ،درجتها أو ابن عمها الذي أنزل منها
ألنه تقدم يف األخت  "وكذا أخوات ألب مع أخوات ألبوين" ،ابلتعصيب بعد ثلثي البنتني

، مثل ما يقال يف بنت االبن مع ألب أهنا أتخذ السدس مع األخت الشقيقة تكملة الثلثني
ب مع أخوات ألبوين يسقطن إذا مل يكن معهن من أل"وكذا أخوات  ،بنت الصلب

يعين األخت إمنا  "لكن إمنا يعصبها"لكن أخت ألب ختتلف عن بنت االبن  يعصبهن"
مثل بنت االبن يعصبها ابن عمها سواء كان مبنزلتها أو  ليست "أخ ال ابن أخ"يعصبها 

 "بل تسقط به وخيتص ابلباقي"بن أخيها أقرب منها ال، هذه إمنا يعصبها أخوها وال يعصبها ا
 "وهي"واضح الفرق؟  ،خبالف بنت االبن فيعصبها من يف درجتها أو أنزل منها كما سبق

ترث مع البنت السدس تكملة الثلثني إذا كانتا  "تسقط ببنت أو بعدد بنت"أي بنت االبن 
مل يعصبها ابن ابن   استغرقا ما، تسقط بنت االبن ألن الثلثنياثنتني يعين البنات الصلب

 ؟ملاذا ال يعصب األخت ابن أخ ،الذي هو ابن أخوها أو ابن عمها يف درجتها أو أنزل منها
تتعدى خبالف فأليس مبنزلة ابن عم أنزل من منزلة البنت بنت االبن ال، جهة البنوة أقوى 

بوين "وكذا أخوات ألب مع أخوات أل ،جهة األخوة أضعف فال يتعدى أثرها إىل غري األخ
هذا استدراك حبيث ال يظن أهنن مثل بنات  يسقطن إذا مل يكن معهن من يعصبهن لكن"

يعين أنزل منها درجة كما قلنا  "أخ ال ابن أخ"يعين األخت ألب  "لكن إمنا يعصبها"االبن 
ألهنا وارثة  "بل تسقط به وخيتص ابلباقي"يف بنت االبن أنه يعصبها من هو أنزل منها درجة 

"بل تسقط به وخيتص ابلباقي خبالف بنت االبن فيعصبها من ابلتعصيب ووارثة يف الفرض 
 كما سبق.  يف درجتها أو أنزل منها"

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
  

 



 
 

 
 

 النقاية 
 علم الفرائض

 
 معالي الشيخ الدكتور

 اهلل اخلضريعبد الكريم بن عبد 

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 
  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
يعين ال يرث بفرض من الفروض  "العصبة وارث ال مقدَّر له" -رمحه هللا تعاىل -فيقول املؤلف

ومنهم من  ،منهم من يرث ابلفرض :وعرفنا فيما تقدم أن الورثة ينقسمون إىل قسمني ،املقدَّرة
فمنهم من يرث ابلفرض  :ويصلون إىل أربعة أقسام ،هذا على سبيل اإلمجال ،يرث ابلتعصيب

من ومنهم  ،ومنهم من يرث هبما يعين جيمع بينهما ،ومنهم من يرث ابلتعصيب فقط ،فقط
والرابع من يرث ابلفرض اترة  ،يرث ابلفرض اترة وابلتعصيب اترة وجيمع بينهما اترة

ولفظ  "وارث ال مقدر له"العاصب من يرث بال تقدير  ،وابلتعصيب اترة وال جيمع بينهما
والذكر واألنثى وهو مشتق  صبة لفظ يطلق على الواحد واجلمعلع"ا :ألن املؤلف قال ؛العصبة

بنوه وقرابته من  وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور" ،من العصب وهو الشد والتقوية
فريث " ،ويشدون أزره وقوونه ،الذكور من جهة أبيه ومسوا بذلك ألنه يشتد هبم ويتقوى هبم

 اوالعاصب الذي يرث املال كله سواء كان واحد العاصب املال كله إن مل يكن معه ذو فرض"
أو الباقي بعد الفرض أو  "أو يرث ما أبقت الفروض"وقد يتفرد به إذا كان واحدا  ،أو أكثر

وإذا مل يوجد ورث املال كله كما تقدم  ،يعين إن وجد صاحب الفرض "إن كان"الفروض 
واملراد ابلعصب املنفي  املعتقة" "وال تكون امرأة عاصبة إال "عاصبة"يعين  "وال تكون امرأة"

وقد  ،ما تكون عاصبة ابتداء بنفسها ابتداء فال تكون عصبة بنفسها ،هنا العاصب ابلنفس
عصبة بغريها ترث ابلتعصيب مع أخ يعصبها أو األخت  ،تكون عصبة بغريها أو مع غريها

أو مع  ،أخوهاإما عصبة ابلغري ترث ابلتعصيب أبخيها يعصبها  ،مع البنت عصبة مع الغري
فاملعتقة ترث  "عصبة ابلنفس إال معتقة"يعين "وال تكون امرأة"  ،الغري كاألخوات مع البنات

 من أعتقت ابلتعصيب ولذا يقول الناظم:
 وليس في النساء طرا عصبة

 
 بعتق الرقبةإال التي منت  

أو عصبة مع الغري كاألخوات  ،وعرفنا أهنا تكون عصبة ابلغري كالبنت واألخت مع أخيهما 
 ،فإذا وجد مسألة فيها زوج وابن فإن الزوج أيخذ الربع والباقي ابلتعصيب لالبن ،مع البنات

 ،وكذلك إذا وجد زوج وأخ أو زوج وعم وغري ذلك من العصبة فإنه أيخذ ما أبقت الفروض



مسألة اجلد إذا جتمع مع اإلخوة هذه مسألة خالفية اختلف فيها الصحابة والتابعون ومن 
أو ال يرثون ابعتبار أن اجلد أب   ،هل يرث اإلخوة مع اجلد كما هو قول اجلمهور ،بعدهم

أوال املراد ابجلد أبو األب وإن عال  :فالقول األول ؟كما أفىت بذلك بضعة عشر من الصحابة
واملراد ابلذكور أو املراد ابإلخوة األشقاء أو ألب  ،الذي ينزل منزلة األب مبحض الذكور

يف  ،هؤالء هم الذين يقامسون اجلد على قول وأما اإلخوة ألم فال دخل هلم يف هذه املسألة
توريثهم معه وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن اثبت  :األول ،املسألة قوالن ألهل العلم

 ،عي واملشهور عند احلنابلة ونستطيع أن نقول هو قول اجلمهوروهو مذهب مالك والشاف
لَّةَ }أهنم ال يرثون معه ألنه مبنزلة األب وهللا مساه أاب  :والثاين ،مذهب األئمة الثالثة َواتَّبَْعُت م 

يَم َوإ ْسَحَق َويَْعقُوبَ  فسمى هللا اجلد أاًب فال إرث لإلخوة مع  [38]سورة يوسف: {آبَآئ ي إ ْبَراه 
وهذا قول احلنفية ورواية عن اإلمام أمحد نصرها كثري من  ،اجلد كما أنه ال إرث هلم مع األب

أصحابه منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد 
هذا الباب ويف كثري من التفصيالت فعلى القول الثاين ال حنتاج أن نبحث يف  ،الوهاب

وهو املرجح عند الشيخ  ،فهذا القول مريح وهو األقوى دليال ،والتفريعات يف كتب الفرائض
يعين  "وإنه" :على القول األول وهو أهنم يرثون معه يقول ،ابن ابز وغريه من أهل التحقيق

ى األحظ له إما ثلث املال أو ال فرض له يف املسألة وإمنا يكون بني أمرين يعط"احلال والشأن 
 املقامسة؟ اوفجد مع أخ أيهم أفضل الثلث  مقامسة اإلخوة"

 طالب: ..........
 هو؟ ما

 طالب: ..........
وجد مع أربعة إخوة  ،املقامسة ألنه أيخذ نصف املال ،قلتهم أوم هتجد وأخ ما حنتاج إىل كثر 

وإن كان  ،مثال فالثلث أحظ له فإن كان معه أخوان وأخت ،الثلث أحظ له فيأخذ الثلث
 ،وإن كان معه أخوان تساواي املقامسة وثلث املال ،أخ واحد فقط فاملقامسة أحظ له

والفرضيون يعربون ابلثلث يقولون له الثلث ألنه أيسر يف التعبري من كلمة مقامسة فيأخذ 
الثلث يف هذه الصورة إذا كان معه أخوان ال شك أنه يستوي إن قاسم أخذ الثلث وإن 

يعين األحظ  "له األكثر من الثلث"أعطي الثلث من أول األمر فالباقي لألخوين ومها الثلثان 



وكذلك لو وجد أخ وأخت أيضا  "ومقامستهم كأٍخ معه فاملقامسة أحظ له" من ثلث املال
جد مع أخوين يستوي األمران وأكثر من  ،لكن جد مع أخوين أو أكثر ،املقامسة أحظ له

ذلك الثلث أحظ له أو هذه املسألة ما فيها صاحب فرض املسألة هذه ما فيها صاحب 
ض نصيبه فاألحظ له من ثالثة أمور لكن إذا وجد صاحب فرض وأخذ صاحب الفر  ،فرض

"أو هناك فرض فمن السدس وثلث الباقي  :فاألحظ له من ثالثة أمور يقول املؤلف
له والباقي  ،يعين له األحظ واألكثر من أحد ثالثة أشياء السدس أيخذ سدس املال واملقامسة"

واملقامسة يقاسم  ،بعد الفرض إذا كان أحظ لهأو أيخذ ثلث الباقي  ،لإلخوة إذا كان أحظ له
إذا كان معه مخسة إخوة هل األفضل أن أيخذ السدس أو  ،كان أحظ له  إذااإلخوة 

 يقامسهم؟ 
 طالب: ..........

 كيف؟
 طالب: ..........

لكن إذا كان معه عشرة إخوة أيخذ السدس أفضل له وإذا  ،طيب يقاسم أو يستوي األمران
 كان معه أخوان.

 طالب: ..........
إذا كان معه مخسة استوت األمور ألنه ثلث ما هو سدس اآلن ومقامستهم إذا كان  أما قلنا

إذا كان معه أخ واحد املقامسة  ،معه أخوان مقامسة مثل ما ذكران أو ثلث الباقي يستواين
ففي بنتني وجد وأخوين بنتني وجد وأخوين بنتني  ،ويكون حينئذ كأخ منهم كواحد منهم

لثان فيبقى ثلث املال فالسدس وجد وأخوين وأخت السدس له أحظ ألن البنتني هلما الث
"ويف زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث  :هو نصف الباقي أحظ له من أن يقامسهم الذي

لو األمر فيه متسع والدرس  ومثل ما قلنا الباقي أحظ له ويف بنت وجد وأخ املقامسة أحظ له"
على السعة درس اثبت لشرحت هذه املسائل بوسيلة واتضحت لكن هذه املسائل مشروحة 
يف كتب الفرائض ومبينة جبداول فنحيلكم عليها ولعله يتيسر ملن حيرر الكتاب ويبيض 

"فاز ما بقي إال سدس  فإن بقي بعض الرفض سدس فقط""يضع هذه اجلداول أن الكتاب 



هلما  البنتان "كبنتني وأم وجد"فإنه يفوز به اجلد ويسقطون يعين اإلخوة  د وسقطوا"به اجل
 "أو دونه" ،سدس فقط أيخذه اجلد ويسقط اإلخوة ؟يبقى ماذا ،واألم هلا السدس ،الثلثان

ألنه ال بد أن يكمل له السدس أو دونه أي دون السدس فإهنا  "عالت"أي دون السدس 
ألنه ال يسقط حبال إذا مل حيجب  "وكذا إذا مل يبق له شيء"سدس له تعول املسألة بتكملة ال

"فاملسألة فيها بنتان وزوج وجد وإخوة للبنتني  ،ال يسقط فيفرض له السدس وحينئذ تعول
 الثلثان وللزوج الربع وللجد السدس واإلخوة يسقطون وتعول من اثين عشر إىل ثالثة عشر"

تعول إىل  ،وللجدة السدس اثنان ،عشر أحدج الربع ثالثة وللزو  ،ألن للبنتني الثلثان مثانية
 "ويف بنتني وزوج وأم وجد وإخوة ،ألنه ليس هلم نصيب يف الرتكة ؛ثالثة عشر ويسقط اإلخوة

 ،هذه كم إحدى عشر ،وللزوج الربع ثالثة ،الثلثان مثانيةعشر"  للبنتني الثلثان املسألة من اثين
وحينئذ تعول املسألة إىل  ،لجد السدس أيضا اثنا عشرول ،ولألم السدس اثنان ثالثة عشر

فإن كان الورثة عصبة ابلسوية قسم املال بينهم ابلسوية يعين  ،مخسة عشر واإلخوة يسقطون
أو جمموعة أعمام وجعل  ،أو جمموعة أبناء فإن املال يقسم بينهم ابلسوية ،جمموعة إخوة
وقد تقدم  ،له ضعف األنثى ،األنثينييعين جيعل للذكر مثل حظ مثل حظ  ،للذكر كأنثيني

املسألة من مثانية للزوجة الثمن والباقي سبعة  ،فإذا مات ميت عن زوجة وأربعة أبناء وبنتني
من فتكون سهامهم عشرة وأصل املسألة  ،لألبناء األربعة وللبنتني للذكر مثل حظ األنثيني

وإذا كان  ،هذا إذا مل يكن معهم صاحب فرض ،عدد الرؤوس كثالثة بنني أصلها من ثالثة
فإذا كان ثالثة أبناء  ،معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي هلؤالء الثالثة

ال حتتاج إىل والثالثة مع زوج املسألة من كم؟ من أربعة للزوج الربع واحد ويبقى ثالثة لألبناء 
أيضا من ثالثة أو ابن وبنت من أو ثالثة إخوة  ،تصحيح أصلت وانتهت لكل واحد واحد

، أو كان فيهم لالبن سهمان وللبنت سهم واحد للذكر مثل حظ األنثيني ،ثالثة أيضا
يعين تؤصَّل املسألة  ، ومها متماثالن كنصف أو نصفني فمن خمرجهصاحب فرض أو فرضني

ناء من مخسة أب ،مخسة أبناء ،أصحاب فروض فمن عدد الرؤوس مخسة إخوة افيه يكن ملإذا 
"إذا وجد صاحب فرض  ،وبنات وتؤصل من عدد رؤوسهم على أن يكون الذكر مبنزلة رأسني

 ،والثلث خمرجه ثالثة ،النصف خمرجه كم؟ اثنان ،فمن خمرجه أو فرضان معه فمن خمرجه"
ألنه أقل عدد له نصف  ؛فالنصف خمرجه اثنان ،املقام؟ املقام نعم أووهكذا يُنَظر إىل البسط 



 ،والثمن خمرجه مثانية ،والسدس خمرجه ستة ،والربع خمرجه أربعة ،خمرجه ثالثة والثلث ،صحيح
 ،وهنا حنتاج إىل عمل أشد وأشق من العمل يف املسألة السابقة "أو كان فيه فرضان خمتلفان"

إذا كان فرض واحد تنظر يف عدد الرؤوس من العصبة  ،إذا كان فرض واحد فرضان خمتلفان
مث تنظر بني رؤوس العصبة لتصحيح  ،فرضان تنظر بني الفروض هوإذا كان في ،مع الفرض

أو كان فيه فرضان خمتلفان فإن تداخال أبن فين األكثر منهما ابألقل مرتني فأكثر  " ،املسألة
"فإن  :يقول ،أي التسعة ألن ما دونه من الثالثة يفىن فيه كثالثة مع ستة أو تسعة فأكثرمها"

 أيهما الذي يفىن؟  ابألقل"منهما  تداخال أبن فين األكثر
 طالب: ..........

 ؟يفىن األكثر ابألقل كيفعندكم هكذا؟   ما الذي "فإن فين األكثر ابألقل فأكثرمها"  :يقول
ذاب ذاب  ؟ ولذلك قال فأكثرمها الذييذوب فيه أو األقل هو الذي يذوب يف األكثر

فالذي يظهر أنه فين  ،امل معهما ذاب هو الذي نتع ، لكن بقي الذيوانتهى لسنا حباجة إليه
 ،فيه هذا الذي يظهر يل اآلن عالقةاألقل ابألكثر يعين ذاب فيه ودخل فيه وانتهينا ما لنا 

 ،وثالثة ،وستة ،عندان تسعة "إن فين األكثر ابألقل فأكثرمها"املؤلف واضح كالمه  وإالَّ 
إذا وجد أم  ،فنيت يف التسعة وأيضا ،الثالثة حنتاج إىل النظر فيها؟ ال، ألهنا فنيت يف الستة
ولولدي األم  ،األم هلا السدس واحد ،وولدي أم يعين أخوان ألم وأخ ألب فاملسألة من ستة

 كم يبقى له؟   ،واألخ ألب له الباقي ،الثلث اثنان
 طالب: ..........

ولو توافقا عندان مداخلة  ،له النصف ثالثة ،واألخ ألب له الباقي ،ثالثة ،واثنان ،واحد
نعم  "أو تباينا"هو ذكر  ؟الرابع ما هوأربع؟  أووموافقة ومباينة النسب بني األرقام ثالث 

فالنسب األربع  ،حيتاج إىل كالم ال ؟حيتاج ال أولكن التماثل حيتاج إىل كالم  ،التماثل
ثالثة يف الستة أو والتداخل كدخول ال ،التماثل وهذا ما نتكلم فيه وال تكلم فيه املؤلف

 يفنيهما االثنان؟  كيف  "والتوافق أبن مل يفنهما إال اثلث كستة وأربعة يفنيهما االثنان" ،التسعة
 طالب: ..........



وماشي على أن األكرب هو الذي  ،معىن الفناء عنده؟ هذه مثل سابقتها مايشرتكان فيه لكن 
فإن تداخال أبن فين األكرب ابألقل " ،ماشي على أن األكرب هو الذي يفىن املؤلف ،يفىن

يعين خنتصر ما  فأكثرمها أو توافقا أبن مل يفنهما إال اثلث كستة وأربعة يفنيهما االثنان"
نقسم أحدمها على اثنني ونضربه فخنتصر  ،أربعة وعشرين ويكون الناتجنضرب أربعة يف ستة 

أو  ،تصح املسألة من اثين عشرفنقسم الستة على اثنني النتيجة ثالثة يف أربعة ف ،يف الثاين
فاحلاصل بضرب الَوْفق  ،نقسم األربعة على اثنني فينتج اثنان نضربه يف الستة فيخرج اثنا عشر

وحينئذ  ،يعين بضرب الَوْفق من أحدمها يف اآلخر ،اجلزء الذي حصلت به املوافقة ابآلخر
هل  ،والباقي لالبن ،ولألم السدس ،للزوجة الثمن ،وابن ،وأم ،كزوجة  :ينتج لنا أصل املسألة

تصح املسألة من مثانية؟ ال، ملاذا؟ ألن فيها سدس هل تصح من ستة؟ ال، ألن فيها مثن إًذا 
نضربه يف ستة  ،فنقسم الثمانية على اثنني أربعة ،ما القدر املشرتك بني الثمن والسدس االثنان

خيرج الناتج الثة ونضربه يف مثانية أو نقسم الستة على اثنني يطلع ث والناتج أربعة وعشرون،
"أو تباينا أبن مل يفنهما توافق وال تداخل  ال "أو تباينا" ،وتصح املسألة حينئذ أربعة وعشرون

 كلٍ  واحلاصل من ذلك هو أصل املسألة كأم، وزوجة، وأخ ألب"،إال واحد فيضرب كلٌّ يف  
 ،وللزوجة الربع ثالثة ،لث أربعةلألم الث :نضرب ثالثة يف أربعة ينتج اثنا عشر ،ثلث وربع

 ،اثنان :"سبعةاليت تؤصَّل منها املسائل الفرضية  "واألصول" ،ولألخ ألب الباقي كم؟ مخسة
بدأ ابالثنني  ،واحد ذكرطيب ما  وأربعة وعشرون" ،واثنا عشر ،ومثانية ،وستة ،وأربعة ،وثالثة

 عن ابن فقط؟أال ميكن أن تؤصل املسألة من واحد أبن هلك هالك  مباشرة،
 طالب: ..........

 هو؟ ما
 طالب: ..........

 ،أيخذ املال كله وال حنتاج إىل أتصيل وال تصحيح وال شيء ينتقل املال إليه وانتهى اإلشكال
وستة   ،وأربعة كزوجة وأخ ،وثالثة كأم وأخ ،اثنان كزوج وأخ ،وثالثة ،اثنان :فاألصول سبعة

 كأم وكم؟ كأم وابن ألهنا كم أتخذ؟ من الذي حيجب األم من الثلث إىل السدس؟ 
 طالب: ..........



 اجلمع من اإلخوة أيًضا.
 طالب: ..........

 هو؟  ما
 طالب: ..........

 العمرية؟ 
 طالب: ..........

 العمرية زوج وأم وأب.
ثر من السدس جدة وابن أتخذ اجلدة عندان مثال من ستة افرتض أهنا جدة قال ال تستحق أك

واثنا عشر  ،والباقي االبن ،أتخذ الزوجة الثمن ،ومثانية زوجة وابن ،واالبن له الباقي ،السدس
ولألخ ألب الباقي  ،وللزوجة الربع ثالثة ،لألم الثلث أربعة ،مثل ما تقدم أم وزوجة وأخ ألب

 زوجة وأم. ل األخ ألب ضع ابن،زوجة وبدوأربعة وعشرون  ،اثنا عشر
 طالب: ..........

 للزوجة كم؟
 طالب: ..........

 الزوجة الثمن.نريد أن يكون نصيب  ،فرع وارث للزوجة الربع ال يوجداآلن يف هذه الصورة 
 طالب: ..........

 زوجة وابن من مثانية ما فيها إشكال ما تصري أربعة وعشرين.
 طالب: ..........

 ،للبنتني الثلثان ،وزوجة ،وأبوين ،تعول إىل سبعة وعشرين كبنتنيأييت يف العول أن املسألة 
أنت افرتض أنه بنتني وأم أو أب لكل واحد منهما السدس  ،وللزوجة الثمن ،ولألبوين الثلث
 أحدمها وزوجة.

 طالب: ..........



 ،من أربعة وعشرين، املسألة ولالبن الباقي ،واألم السدس ،الزوجة الثمن زوجة، وأم، وابن،
هذا بدون عول لكن إذا عالت هذه  ،والسدس أربعة والباقي سبعة عشر لالبن ،الثمن ثالثة

ألنه زادت السهام صار على  ؛الفروض واملراد ابلعول الزايدة يف السهام والنقص يف األنصبة
الذي يعول  ،املراد ابلَعول الزايدة يف السهام والنقص يف األنصبة عكس الرد ،حساب األنصبة

 ،للزوجة النصف ،صول السبعة الستة تعول إىل سبعة كزوج وأختني شقيقتنيمن األ
فتعول إىل  ،وللشقيقتني أربعة ،للزوج ثالثة ،املسألة من كم؟ من ستة ،وللشقيقتني الثلثني

 ،نصيبهو نقص سهمه  ،أسباعن يكون له النصف يكون له ثالثة فالزوج بدال من أ ،سبعة
ألن فيه  ؛ أربعة أسهم أقل من نصيبهما وهذا يسمى عوالبدل الثلثني ان الشقيقتانواألخت

ومثانية الستة تعول إىل مثانية كزوج  ،زايدة يف السهام يرتتب عليه نقص يف األنصبة ا،نقص
املسألة من ستة ألن فيها  ،ولألم السدس ،وللشقيقتني الثلثني ،للزوج النصف ،وشقيقتني وأم

للزوج النصف  ،األكرب منها فيها تداخل املسألة من كم؟ من ستة ،وستة ،وثالثة ،اثنني
كل ما زاد العول نقصت   ،نية، ولألم السدس فتصح من مثاوللشقيقتني الثلثان أربعة ،ثالثة

  ،زد على ما تقدم صاحب سدس أو أبدله بصاحب ثلث ،وتعول الستة إىل تسعة ،األنصبة
واألم هلا  ،والشقيقتان هلما الثلثان ،لنصفالزوج له ا ،وأخ ألم ،وأم ،وشقيقتني ،كزوج

، ولألم السدس الشقيقتان الثلثان أربعة ،فالزوج النصف ثالثة ،واألخ ألم السدس ،السدس
 .، واحد، واحدوأربعة ،فيكون اجملموع ثالثة ،أيضا واحد، واألخ ألم له السدس واحد

 طالب: ..........
 وسدس اثنان تسعة.
 طالب: ..........

يعين تعول الستة إىل  "وعشرة" ،السدس واحد والسدس الثاين واحد إًذا اجملموع تسعةال، 
ل التسعة تكون ، زاد معنا سدس وهو واحد، بدوأخوين ألم ،وأم ،وشقيقتني ،عشرة كزوج

على ما وكل مسألة تزيد  ،وإىل عشرة ،وإىل تسعة ،وإىل مثانية ،فالستة تعول إىل سبعة ،عشرة
 ،وسدس ،وثلثان ،نصف ،وأخوين ألم ،وأم ،وشقيقتني ،كزوج  ،هو واحد قبلها بسدس الذي

"واالثنا  ،اجملموع عشرة ،والثلث اثنان ،والسدس واحد ،والثلثان أربعة ،النصف ثالثة ،وثلث
 ،ولألم السدس ،للزوجة الربع ،وأختني شقيقتني ،وأم ،كزوجة  عشر تعول إىل ثالثة عشر"



والثلثان مثانية ثالثة  ،سدس اثنان كم؟ اثنان وثالثة مخسةو  ،ربع ثالثة ،ولألختني الثلثان
 ،وأم ،كزوجة  "وتعول اثنا عشر إىل مخسة عشر"، فيعول اثنا عشر إىل ثالثة عشر ،عشر

هو عبارة عن  السدس الذياملسألة األوىل عالت إىل ثالثة عشر زد عليها  ،وأخ ألم ،وأختني
أو  ،وأختني شقيقتني ،وأم ،كزوجة  ،مخسة عشراثنني وأضفه إىل الثالثة عشر يكون اجملموع 

ولألم  ،للزوجة الربع ثالثة ،من اثين عشر سدس، املسألة ألب وأخ ألم زاد على الثالثة عشر
يكون اجملموع مخسة ف ،ولألخ ألم السدس اثنان ،ولألختني الثلثان مثانية ،السدس اثنان

وأخوين  ،وأختني ،وأم ،كزوجة  ،زد على املسألة السابقة صاحب سدس "وسبعة عشر" ،عشر
 ،واألم السدس اثنان ،فالزوجة الربع ثالثة ،ل السدس ثلث، بدمن أخ واحد ألم ال، بدألم

كم؟   ، ثالثة واثنانفيكون اجملموع سبعة عشر ،ولألخوين الثلث أربعة ،ولألختني الثلثان مثانية
وعشرون إىل سبعة  ويعول األصل أربعة ،وأربعة سبعة عشر ،ومثانية ثالثة عشر ،مخسة

ولألبوين  ،للبنتني الثلثان من أربعة وعشرين ستة عشر ،وزوجة ،وأبوين ،كبنتني  ،وعشرين
ثة سبع وثال ،نومثانية أربعة وعشرو  فعندك ستة عشر ،وللزوجة الثمن ثالثة ،الثلث مثانية

على  "مث إن انقسمت املسألة ،فعالت املسألة من أربعة وعشرين إىل سبعة وعشرين وعشرون،
إذا كان اإلخوة ثالثة ونصيبهم  ،تعبإىل يعين ما حتتاج  أصحاهبا بدون عمل آخر فواضح"

ال؟ لكن إذا كانوا مخسة  أوأو مخسة ونصيبهم مخسة من أصل املسألة حنتاج إىل تعب  ،ثالثة
  "مث إن انقسمت املسألة فأمرها واضح" ،ونصيبهم ستة أو نصيبهم أربعة حنتاج إىل تصحيح

 للزوجة. "كزوجة وثالثة بنني
 طالب: ..........

للزوجة الربع  ،من أربعةاملسألة كزوج وثالثة بنني   ،املسألة من أربعة ا،ال ال، كزوج حنتاج ربع
ل ما هم ، لكن اإلشكال لو كان األوالد بدحنتاج إىل أي تعب ال للثالثة،والباقي  ،واحد

"مث إن انقسمت املسألة ولذا قال  ؛ء من التعبحنتاج إىل شي ،ثالثة أربعة أو مخسة أو ستة
"فحينئذ حيصل  توافق بني الرؤوس والسهام  ال يوجديعين  فأمرها واضح وإال أبن انكسرت"

قد  ،قد حيصل تداخل فنختصر كسر وإال قوبلت بعدد املنكسر عليه ابلن َِّسب السابقة"
أنه يعاَمل أصل املسألة  املقصود ،وقد حيصل توافق ،حيصل تباين فنضرب الرؤوس ابلسهام

يعين ضرب عدد الرؤوس يف  "فإن تباين ضرب عدده يف املسألة" ،بعوهلا ابلنسب اليت تقدمت



ولألخوين الباقي  ،يعين إن وجد عول للزوج النصف واحد "بعوهلا إن كان"أصل املسألة 
فيكون للزوج  ،يف اثنني أربعة ، اثنانمث بعد ذلك نضرب عدد الرؤوس يف عدد السهام ،واحد

ولألخوين الباقي ثالثة احنلت؟ ال، إًذا نضرب عدد الرؤوس يف عدد السهام  ،الربع واحد
 ،عندان زوج وأخوين ألب جزء املسألة فتضرب يف أصلها الذي هو كم؟ اثنان، فيكون ،أربعة

ينقسم  الالواحد  ،نظران بني الرؤوس والسهام ،والباقي واحد ألخوين ألب ،للزوجة النصف
فيخرج  -سهم واحد -فنضرب عدد الرؤوس يف عدد السهام اثنان يف واحد ،لى االثننيع

 ما تنحل كذا. ،عندان أربعة خيرجنضربه يف أصل املسألة  ،عندان اثنان
 طالب: ..........

ألان نضرب السهم يف جزء املسألة ألان جعلنا جزء  ؛صحيح للزوج اثنان ،نعم للزوج اثنان
 النصف اثنان، يبقى اثنانللزوج  ،فعندان اثنان يف اثنني أربعة ،س اإلخوةالسهم اثنني عدد رؤو 

"أو توافقا فالوفق من عدده يضرب يف أصل املسألة بعوهلا إن   ،لألخوين تنقسم بدون تردد
فاملسألة  "وتصح مما بلغ كأم وأربعة أعمام لألم الثلث ولألعمام الباقي"يعين إن وجد كان" 

اثنان وأربعة موافقة  ،ورؤوسهم أربعة ،ولألعمام الباقي اثنان ،واحدلألم الثلث  :من ثالثة
فاألم أتخذ الثلث  ،هي ثالثة اثنان فنضربه يف أصل املسألة اليتفنأخذ ما يتفقان عليه وهو 

وقلنا أن مثل هذه األمور  ،اثنان ويبقى أربعة لألعمام األربعة لكل واحد واحد وهذا ظاهر
"أو توافقا فالَوفق من عدده  ،لكن بوسيلة اإليضاح يتضح ،نظري قد ال يثبت االكالم فيه

فعندان أم  ،يعين تصح من نتيجة الضرب يضرب أبصل املسألة بعوهلا إن كان وتصح مما بلغ"
ولألعمام الباقي اثنان وهم أربعة  ،لألم الثلث واحد :وأربعة أعمام املسألة من كم؟ من ثالثة

أنخذ ما يتوافقان فيه وهو االثنان نضربه يف أصل املسألة اثنني يف ثالثة إًذا  ،بينهم تداخل
يعين  "وتصح مما بلغ" ،ويبقى كم؟ أربعة لألعمام األربعة ،لألم الثلث اثنان ،يكون الناتج ستة

"فإن كان املنكسر عليهما صنفني قوبلت سهام كل من انتج ضرب الوفق يف أصل املسألة 
تنظر اآلن أكثر من نظر يف املسألة صنف واحد عندك  رؤوس"صنف بعدده السهام مع ال

إذا كانوا أكثر صنفني أو أكثر تنظر بعدد هذه األصناف  ،نظر واحد بني الرؤوس والسهام
"قوبلت سهام كل صنف صنفني يعين فأكثر  وافإن كان ،اليت ال تنقسم سهامها على رؤوسهم

 ،أبن تباينا تُرك يعين تضرب الرؤوس يف السهام يتوافقا بعددها فإن توافقا ردا إىل وفقه وإال"



ننظر بني الرؤوس يف السهام  ،مث إن متاثل عدد الرؤوس يف الصنفني يعين ننظر أكثر من نظر
مث ننظر إىل األصناف فإن متاثل عدد الرؤوس يف الصنفني مثال مخسة كم  ،بني كل صنف

لكن إذا تباينت  ،خالص يتداخلونمتاثل العدد  ،عندان؟ مثال مخسة إخوة ألم ومخسة أعمام
ما هو ضرب  ،ثالثة أعمام ومخسة إخوة ألم حنتاج إىل ضرب الرؤوس بعضها ببعض

يعين فإن متاثل عدد الرؤوس يف الصنفني ضرب أحدمها يف املسألة" "يعين عددهم  ؟رؤوسهم
صحت "وما بلغ أي العددين املتماثلني يف أصل املسألة  ،يكتفي بواحد يف مسألة التماثل

ة يعين عندك ست كثري!ن؟! وهللا  أين جئ منمنه كأم وستة إخوة ألم واثين عشر أختا ألب" 
لإلخوة سهمان  ،من ستة وتعول إىل سبعةاملسألة  تداخل، عشر أختا ألب إخوة واثنا

ما حصل ، وكلفيُ َرد إىل ثالثة ،سهمان موافقان للستة ،توافق بينهمااثنان  ،موافقان لعددهم
ولألخوات أربعة أسهم تُوافق عددها ابلربع ألن  ،اختصران العدد فريد إىل ثالثةالتداخل 

عددهن اثنا عشر فريد إىل ثالثة الذي هو الربع فيتماثالن فيضرب أحد الثالثة أبحد الثالثة 
 ،اإلخوة ألم وعددهم ستة ونصيبهم ثالثة ،ألن عندان نتيجة النظر بني السهام والرؤوس

الست السهمان يدخالن يف الستة فتقسم على اثنني فيكون  ،سهماننصيبهم كم؟ نصيبهم 
عشر على  ، إذا قسمنا اثيننركز واألخوات ألب اثنا عشر ونصيبهن كم؟ أربعة البد أنثالثة 

حنتاج إىل أن نضرب الثالثة  ،ويف اإلخوة ألم الناتج ثالثة حيصل بينهم متاثل ،أربعة ينتج ثالثة
ولألخوات أربعة أسهم  ،نكتفي بواحد منها فريد إىل ثالثة ؟منها نكتفي بواحد أويف الثالثة 

 ،توافق عددها يف الربع فريد إىل ثالثة فيتماثالن فُيضَرب أحد الثالثة إما األوىل أو الثانية
سبعة أصل املسألة مع عوهلا  ،نضرب ثالثة تسمى جزء السهم يف سبعة فتبلغ واحدا وعشرين

 ،وعددهم ستة اثنان ،ولإلخوة الثلث ،فيكون لألم السدس ،فتبلغ واحدا وعشرين ومنه تصح
ننظر فعندان ثالثة وثالثة جُتعل جزء السهم  ،ولألخوات ألب الثلثان وعدهتما اثنا عشر

 املسألة بعوله فينتج واحد وعشرون، فنضرب الثالثة يف سبعة أصل ،واملسألة تعول إىل سبعة
 يكون نصيبهال ما لثالثة كم هلا؟ ثالثة وبدالسهم افيكون لألم إذا ضربنا واحد يف جزء 

وعدهتم ستة لكل  ،واإلخوة ألم نصيبهم اثنان يف ثالثة ستة ،لوجود العول ابعيصري سُ  اسدس
ا تاثن ، وعدهتنواألخوات ألب نصيبهم أربعة يف جزء السهم ثالثة اثنا عشر ،واحد واحد

يعين لو قدران أنه يف الثاين"  "أو تباينا فكل واحد من العددين يضربومن هذا تصح  ة،عشر 



اإلخوة ألم سبعة أو األخوات ألب ثالثة  تة، لو صارتداخل بني االثنا عشر والس ال يوجد
"أو تباينا فكل واحد  ،تداخل فيضرب أحدمها يف الثاين ويصري جزء املسألة ال يوجدعشر 

م مخسة مع لو فرضنا أن اإلخوة أل ،مث فيها نضرب واحد كل من العددين من العددين"
عشر يف مخسة بينهم من النسب األربع؟ تباين فنضرب االثنا  ما الذي يكوناالثنا عشر 

مث نضربه يف أصل املسألة بعوهلا فُيضَرب أحدمها يف اآلخر وينتج  ،يصري جزء املسألة ستون
مث بعد ذلك نقسم أو نضرب جزء أو نصيب   ،مث نضربه يف أصل املسألة بعوهلا ،جزء السهم

  .كل واحد من هؤالء يف جزء املسألة فيخرج نصيبه من املصح
مث بعد ذلك املناسخات يعين لو مات أحد من الورثة قبل قسمة الرتكة كيف نصنع؟ العلماء 

وهم  ،وإذا مات أكثر من واحد فاألمر أشد ،يف مسألة املناسخات أطالوارمحة هللا عليهم 
يدون أن جيعلوا املسألة يف جدول واحد من امليت األول وورثته إىل امليت الثاين وورثته ير 

 ،مسائل املناسخات إىل أن يعقدواهذا الذي دعاهم  ،وهكذا يف جدول واحد وأصل واحد
 ماذاوإال إذا قسمنا تركة امليت األول األصل وعرفنا نصيب امليت الثاين وقسمناه على ورثته 

؟ إذا مات هناك فائدة غري هذه أويف جدول واحد كلهم؟  أن نضعهم  دالبيصري؟ هو 
مزارع ما حررت حتتاج إىل  أو ،بعدخرجت مات األب الرتكة فيها مشاكل صكوك ما  ،ميت

نقسم أن  يريدوناملناسخات األوالد، يف مات واحد من  ،وحتتاج إىل وقت ،حجج استحكام
 ما ،لها مبصحح واحد ونقسم على اجلميعتركة الولد مع تركة األب ونصحح املسائل ك

 قسمناه على ورثته يفو توصلنا إىل نصيب االبن  خرجأو نقسم تركة األب فإذا  ؟الداعي هلذا
أي قبل  "ولو مات أحدهم قبلها" ،إشكال؟ وحىت لو مات اثين قسمنا نصيبه على ورثته ذاه

أي الثاين من  نصيبه"مث صحح مسألة الثاين مث إن انقسم  "صحح مسألة األولالقسمة 
أي وفق املسألة مسألة  "وإال فيضرب َوفقها"انتهى اإلشكال  "على مسألته فذاك"األول 
"وإال إن تباينا فيضرب كلها ومن له شيء من األوىل ضرب أي يف مسألة األول  "فيها"الثاين 

نصيب الثاين  فيما ضرب فيها من وفق الثانية أو كلها عند املباينة وأخذه أو من الثانية ففي
إذا  ؟ا مىت حنتاج هذانوقلنا أن من األوىل فيضرب فيه كله يف املباينة أو موافقة فيما يوافقه فيه"
يكون امليت أكثر  ،املاصةذه أردان أن خنرج الرتكة يف جدول واحد وقد يكون اجلدول مثل ه



جيعلوا املسألة  من واحد ومن تصحيحات وأنظار كثرية يف املسألة وعرفنا أن الداعي لذلك أن
 يف جدول واحد لكن هل هذا له نتيجة عملية؟ 

 طالب: ..............
 وإالَّ معلوم أهنا إذا قسمتبرواز ويعلقوهنا عندهم ويضعوهنا يف يعلقوهنا إن كانوا سما فيه إال 

مات األب تقسم  ،وأان إىل اآلن ما هضمت تعبهم يف املناسخات واملسألة أقل من ذلك
مات يؤخذ نصيبه من تركة األب ويقسم على  ، من ورثة هذا االبن الذيرثتهتركته على و 

 امقلق االعلماء تعبوا على املناسخات تعب ،يصري؟ يصري شيء؟ ما يصري شيء ماذاورثته 
من أجل  اكثري منهم ما هضم مسائل املناسخات كله  ،للرأس وحمرج لطالب العلم اومتعب
على كل حال هذه طريقتهم يف  ،ورثته بعد أن أتخذهاطيب مات اثين اقسم تركته على  ،هذا

 قليال.كتاب يف الفرائض نقرأ منه مبسوط معكم   ،املناسخات
 طالب: ..............

يعين  "ولو مات أحدهم"يقول املؤلف؟  ماذامعنا؟ الشرح إمتام الدراية  ال يوجد؟ غري الذي
الباقني وكان إرثهم منه كإرثهم من  "فإن مل يرث الثاين غريأي قبل القسمة "قبلها" الورثة 

نني وبنات مات كإخوة وأخوات أو ب  األول ُجعِّل كأن الثاين مل يكن وقسم املال بني الباقني"
"صحح مسألة األول مث  ،ن ورثه غريهم أو هم اختلف قدر االستحقاقبعضهم عن الباقي وع

كزوج   لى مسألته فذاك""من مسألة األول عأي الثاين  مسألة الثاين مث إن انقسم نصيبه"
وأختني ألب مث ماتت إحدامها عن األخرى وعن بنت املسألة الثانية من ستة وتعول إىل 

"وإال  ،والثانية من اثنني ونصيب ميتها من األوىل اثنان فيقسم عليهما بدون تعب ،سبعة
ه وبينها "إن كان بني نصيبأي يف مسألة األول  "فيها"أي وفق مسألة الثاين  فُيضَرب وفقها"

وما بلغت صحتا  ،أي كل الثانية يف األوىل موافقة وإال أبن كان بينهما مباينة فيضرب كلها"
أو من  ،ومن له شيء من األوىل ضرب فيما ضرب فيه من وفق الثانية أو كلها وأخذه ،منه

  الثانية ففي نصيب الثاين من األوىل يضرب إن كان بينه وبني مسألته مباينة أو يف وفقه إن
ماتت  ،مثال ذلك جداتن وثالث أخوات متفرقات شقيقة وألب وألم ،كان بينهما موافقة

فهي وارثة يف املسألة األوىل ويف  ،األخت لألم عن أخت ألم هي األخت لألبوين يف األوىل
ووارثة يف املسألة الثانية ابعتبارها  ،وارثة يف املسألة األوىل ابعتبارها شقيقة ،املسألة الثانية



املسألة األوىل من  ،وعن أختني ألبوين وعن جدة هي إحدى اجلدتني يف األوىل ،ألم أخت
يوافقان مسألته  ،والثانية من ستة ونصيب ميتها من األوىل اثنان ،ستة وتصح من اثين عشر

ابلنصف فيضرب نصفها ثالاث يف األوىل ويبلغ ستة وثالثني لكل من اجلدتني من األوىل سهم 
ولألخت لألبوين يف األوىل ستة  ،وللوارث يف الثانية سهم منها واحد بواحد ،يف ثالثة بثالثة

ولألخت لألب يف األوىل  ،وهلا من الثانية سهم واحد بواحد ،منها يف ثالثة بثمانية عشر
ولألختني لألبوين يف الثانية أربعة منها يف الواحد أبربعة  ،سهمان ألنه سدس يف ثالثة بستة

ول أن مثل هذا قد ال حُيتاج إليه ألان لسنا حباجة إىل أن نصدر قسمة والزلت أق ،إىل آخره
فنقسم تركة األول مث بعد ذلك نصفي تركة الثاين ونقسمها على  ،الرتكة يف جدول واحد

أحياان تكون هناك تقاسيم عند أهل العلم  ،سواء منه من ورث من األول ومن مل يرث ،ورثته
كيف صنع   ،كمن قسم احلديث الضعيف إىل مخسمائة قسم  ،هي من ابب تتميم القسمة

قال ننظر إىل شروط  ،مخسمائة قسم؟ من احلديث الضعيف خرجت ين أ مخسمائة من
ختلف معه اثين ستة بدون األول يصري  ،فإذا ختلف واحد صارت مخسة ،القبول جندها ستة

وبدون الرابع  ،م اتسعوبدون قسم اثلث قس ،بدون القسم الثاين يصري قسم اثمن ،قسم سابع
بدون  ،مث بدون األول والثالث ،مث أتيت بدون األول والثاين ،إىل آخره ،يكون قسم عاشر

إىل غري ذلك مما سودت به األوراق حىت بلغ العدة إىل  ،بدون الثاين والثالث ،األول والرابع
ا الفائدة من لكن م ،وُصن ِّف يف ذلك رسائل مجِّع فيها أقسام احلديث الضعيف ،ما ذكروا

ألن  ؛هذا التقسيم؟ إن كان املوجود فائدة عملية تطبق على أحكام أهل العلم فال وجود هلا
فقدان األول مع الرابع  ا،فقدان األول مع الثالث يورث ضعفً  ا،فقدان األول يورث ضعف

نقسم هذه التقسيمات ألن داعي  فال ،هذا كله قسم واحد عند أهل العلم ا،يورث ضعف
ولذا قال السيوطي أنه أراد أن يوردها  ؛أنفسنا وطالبنا ونسود الورق مبا ال طائل حتتهونتعب 

 ،على سبيل البسط وهذا أخذه من كالم ابن حجر فرأى أن ذلك تعب ليس وراءه أَرب
 وهبذا نكون انتهينا من شرح هذا الكتاب املختصر وننظر يف بعض األسئلة.

  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا
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 عليكم ورمحة هللا وبركاته. السالم
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
مث أصول  ،مث علوم احلديث ،قبله بدأان بعلوم القرآن ،فهذا هو املنت اخلامس من متون النُّقاية

، مث اخلط، يتلوه الصرف ،ديعمث بعد ذلك النحو ويتلوه املعاين والبيان والب ،مث الفرائض ،الفقه
وقبل  ،والتصوُّف ،والتشريح ،وهناك علوم لن نتطرق هلا كالطب ،مث البيان مث املعاين مث البديع

هذه علوم لن نتطرق هلا ولن نشرحها ونقتصر على عشرة من األربعة  ،ذلك كله علم الكالم
هذا العلم الذي هو علم النحو علٌم يف غاية األمهية لطالب  ،كما نبهنا على ذلك مرارا  ،عشر
ويرتتب  ،فهم نصوص الكتاب والسنة إال بهتوال ميكن أن  ،ال يستغين عنه طالب علم ،العلم

أو منصوبة على أهنا  ،عليه فهم املعىن ألنه فرق بني أن تكون الكلمة مرفوعة على أهنا فاعل
ذكاة اجلنني »يقررون به أمهية هذا العلم يف حديث  الويف علوم احلديث يذكرون مثا ،مفعول

ذكاُة »وبعضهم وهو من أهل العلم ينصبون الذكاة العلم « ذكاة أمه ذكاة اجلنني ذكاة أمه
ذكاُة اجلنني »ما الذي يرتتب عليه إذا قلنا و وما الذي يرتتب على هذا؟  «اجلنني ذكاَة أمه

تكون هي ذكاة أمه فإذا  ،اة أمه فال حيتاج إىل تذكيةقلنا ذكاة اجلنني داخلة يف ذك« ذكاُة أمه
ذُك َِّيت األم وخرج من بطنها مي ًِّتا جاز أكله ألن ذكاته ذكاة أمه هذا على الرفع وهو قول 

على نزع اخلافض كذكاة أمه فيذكى   إذا قلنا ذكاُة اجلنني ذكاَة أمه فيكون منصواب ،األكثر
ترتب على اإلعراب؟  ما الذي ،ي مثل ما تذكي أمهوحينئذ ال يؤكل إال إذا ذك ،كذكاة أمه

ه  اْلعُلََماءُ  إ نََّما}ترتب تغري يف احلكم الشرعي  بَاد  ْن ع  َ م  اخلشية  [28]سورة فاطر: {يَْخَشى اَّللَّ
ه  اْلعُلََماءُ  إ نََّما}ألهل العلم  بَاد  ْن ع  َ م   -هم الذين خيشون هللا [28]سورة فاطر: {يَْخَشى اَّللَّ

وعلى قراءة شاذة إمنا خيشى هللُا من عباده العلماء وتُنَسب أليب حنيفة وال تثبت  -وعال جل
ومثل هذا كثري إن هللا بريء من املشركني ورسولِّه ملا قرئت اآلية هكذا  ،وبذلك يبطل املعىن

ب وقد ال نقد ِّم شيئا يغين طال ،قال األعرايب أوقد برئ هللا من رسوله؟! أمر يف غاية األمهية
واملصنفات يف هذا العلم كثرية  ،العلم يف ثالثة اجملالس لكنه قد يفتح له بعض املغاليق ليلج

ويُنَسب البدء هبذا العلم ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب وهو الذي وضع علم النحو  ،جدًّا
وعلي رضي هللا عنه من هذا الفن وغريه من العلوم  ،أو إبشارته على أيب األسود الدؤيل



عليه الصالة -وبذلك استدلوا على بطالن الوثيقة اليت ادُّعَِّي أهنا كتبت بني النيب  ،كانمب
،  واليهود يف خيرب كيف قيل ابطلة هذه الوثيقة؟ قال وكتب علي بن أبو طالب -والسالم

ميكن يكتب علي رضي هللا عنه  ،كتب الوثيقة قال علي بن أبو طالب  كتب علي يعين الذي
ذا الباب ويف غريه من العلوم علي بن أبو طالب؟! استدل هبذا ومبنزلة اإلمام وهو اإلمام يف ه

ألنه ال ميكن أن يكتب علي مثل  ؛علي رضي هللا عنه يف هذا العلم على بطالن هذه الوثيقة
بعض الطالب طالب العلم ال  ،؟ على أمهية هذا العلمماذاهذا يدلنا على  ،هذا الكالم

 ،وأجزم أبن الطالب الذي هذا تصوره لن يصل ،شك أنه خلليرفعون به رأًسا وهذا ال 
عريب فال بد من معرفة  -عليه الصالة والسالم-والرسول  ،فالقرآن عريب وبلغة العرب نزل

ال نطيل يف هذا وهذا أمر  ،القواعد اليت ميكن التعامل بواسطتها مع نصوص الكتاب والسنة
املصنفات يف هذا الباب   ،ال خيفى على أدىن من له عناية ومن له أدىن شم لعلوم الشريعة

 ،لكن هناك مؤلفات اشتهرت وانتشرت وانتفع الناس هبا ،كثرية جدا ال ميكن اإلحاطة هبا
رقات يسرة ثالث منت مبارك يف و  ،خري ما يبدأ به منت اآلجرُّومية البن اآلجرُّوم الصنهاجي

جيدر  ،وعليه عشرات الشروح واحلواشي ،ورقات أو مخس على حسب اختالف الطبعات
الشروح كما قلت كثرية عشرات  ، بطالب العلم أن حيفظ هذا املنت وأن يقرأ عليه الشروح

جدا ألنه يعىن إبعراب كل كلمة يوردها  لكن من أنفعها شرح الكفراوي وإن كان الشرح ممال
وهي إعراهبا واحد  ،ويف موضع أورد سبعة عشر مثاال وأعرب مجيع األمثلة ،نتصاحب امل

لكنه كرر أعاريبها أعرب منها مخسة عشر وبقي اثنان قال وإعراهبما كما مر الثاين إعرابه كما 
على شرح الكفراوي إذا انتهى منه بدراسة واعية ال ، أقول هو شرح ممل لكن من يصرب مر

وهذا املنت الصغري  ه،إعرابية يستطيع أن يتعامل هبا مع اجلمل اليت تعرتض خيرج إال ولديه مَلكة
ولذلكم قد جتدون طالب علم خترج  ،جدًّا مع شروحه يوجد فيه أشياء ال توجد يف املطوالت

ودرس يف الدراسات العليا مبراحلها وحاز  ،وقرأ األلفية وشروح األلفية ،يف كلية اللغة العربية
شارات وتنبيهات يف شروح اآلجرومية وما مرت عليه وهي ثالث ورقات أو وفيه إ ،الشهادات

ويول ِّد عند  ،شروحها فيها قواعد وضوابط وقلنا أن الكفراوي ميتاز ابإلعراب ،أربع ورقات
شرح العشماوي فيه قواعد  ،طالب العلم مَلكة إعرابية قد ال يقف أمامه مجلة إال ويعرهبا

هذه الشروح  ،ويكم ِّلها ويتممها شرح الشيخ خالد األزهري وضوابط ال توجد عند الكفراوي



الرتتيب عند أهل العلم أن تقرأ  ،الثالثة كافية مع حواشيها إذا اعتىن هبا طالب العلم
اآلجرومية وحتفظ وهلا نظم للعمريطي من أسهل ما نظم ومن أبدع ما نظم يف هذا الفن ونظم 

ه إىل حفظ األلفية يكفيه هذا النظم وعليه كثري من الناس قد ال تسمو مهت  ،خمتصر جدا
يعين النثر كثري من طالب العلم قد ال حييط به  ،وهو مكمل أو ضابط ملنت اآلجرومية ،شروح

إذا انتهى من اآلجرومية وشروحها يبدأ بقطر  ،إحاطة كاملة ويتفلت عليه خبالف النظم
وإال فهو  ،مع شرحه فحسنوإن قرأ بعده شذور الذهب  ،الندى مع شرحه ملصنفه ابن هشام

واأللفية غاية يف هذا الباب وكانت الدراسة إىل وقت قريب  ،هبذا قد أتهل لدراسة األلفية
وكان الكفراوي  ،مث األلفية ،مث شذور الذهب ،مث القطر ،اآلجرومية :مرتبة على هذا الرتتيب

وشذور  ة،ثانية االبتدائيشرح القطر يف السنة الو  ،يدرس يف السنة األوىل االبتدائية يف األزهر
  ،واأللفية كاملة مع شرح ابن عقيل يف السنة الرابعة االبتدائية ،الذهب يف الثالث االبتدائي

رمحة هللا  -وأان سألت الشيخ عبد الرزاق ا،أايم كان مذكَّر  ،كان هذا أايم كان األزهر جامًعا
 ،االبتدائيذا قبل ه ،يتصور أن قبله جامعة ؟املراحل اليت قبل هذا االبتدائي ما هي -عليه
ورابع ابتدائي ما  ،واثلث ابتدائي ،واثين ابتدائي ،الكتب يف أوىل ابتدائيذه يقرؤون ه من

قال ال، ليس قبله تعليم إال الكتاب وحفظ القرآن ألنه ال يقبل الطالب إال وقد  ،بقي شيء
 ،لقرآن ال يقف أمامه شيءحافظ ا ،قلنا إذا عرف السبب بطل العجب ،حفظ القرآن

هناك كتب مشهورة يف بعض البلدان مثل  ،وحفظ القرآن خري ما يعني على تعلم العلم
ا  ،الكافية البن احلاجب هلا شهرة واسعة يف كثري من األقطار اإلسالمية وهلا شروح كثرية جدًّ

طالب العلم بعض فالعناية هبا قد يقف أمام  ،لكنها غري معروفة يعين يف بالدان وغري مطروقة
 ،ها العلماء ويشرحوهنا لطالهبما الكتب املطروقة يف البلد يعرفبينم ،األمور ال جيد من حيلها له

ألنه شرح  ؛هناك املفصَّل للزخمشري وشرحه البن يعيش يستفيد منه طالب العلم املتخصص
تفتح فيه نكات وطرائف وفيه أشياء ، شرح املفصَّل مطول مطبوع يف عشرة أجزاء كبار

إذا كان هذا يف النحو فقط فماذا عن العلوم  ،املغلقات لكن مع ذلك العمر ال يستوعب
اإلطالة فيه واإلغراق فيه قد  ،والعلماء يقولون النحو ابلنسبة للكالم كامللح للطعام ،األخرى

وإبمكان طالب  ،وال يستغىن عنه اومهم ايعوق عن حتصيل العلوم األخرى وإن كان انفع
يضبط النحو إذا عرف األسس والقواعد واألصول اليت ذكرانها من خالل بعض  العلم أن



فيجمع بذلك بني إتقان هذا العلم نظراي وعمليا وفهم القرآن كتفسري أيب حيان  ،التفاسري
 ،يعين كأنه كتاب حنو وهناك كتب إعراب القرآن إمالء ما من به الرمحن للعكربي

ومن أفضل ما كتب يف إعراب القرآن  ،ذا البابوللمعاصرين أيضا مشاركات جيدة يف ه
يف شذور الذهب يف آخره وضع متارين لإلعراب يف  ،إعراب القرآن وبيانه حمليي الدين درويش

وإذا أعرب  ،وهذا يبني لنا مدى اهتمام العلماء إبعراب القرآن ،إعراب الفاحتة وقصار السور
 الوقت كما تعلمون قصري وإال ،آنالقرآن ضمن معرفة هذا الفن وضمن مع ذلك فهم القر 

ألن يف هذه  ؛مقدمات العلوم األخرى حتتاج إىل أوقاتالكالم عن هذا الفن وعن مجيع 
لكن حنن  ،املقدمات ما يشحذ مهة طالب العلم وقد يفتح له بعض املغاليق وينري له الطريق
ولو شرحه  ،بصدد هذا املنت وهو معتصر ال أقول خمتصر معتصر لكنه ال خيلو من فائدة

متخصص يف هذا الفن لكان أوىل لكن حنن اعتمدان شرح هذه املتون وهو واحد منها وال 
ميكن أن  ال ا،حيسن أن نشرح البعض ونرتك البعض اآلخر اللهم إال إذا كان الباب مسدود

وفيه أيًضا علم  ا،وفيه تشرحي ا،ميكن ألن فيه طب النشرح يف الطب وال يف التشريح ميكن؟! 
وكذلك  ،ولذلك لن نشرحه ؛وفيه خمالفة لطريقة سلف األمة وأئمتها يف االعتقاد ،مالكال

وأما العشرة نستطيع أن نساهم فيها جبهد  ،هذه الفنون األربعة لن نتعرض هلا ،التصوف
العلم عند أهل العلم يطلق ويراد  "علم النحو" -رمحه هللا تعاىل -يقول -وهللا املستعان -املقِّل

حيتمل نقيض خبالف الظن الذي  ال ،مبعىن أنه جمزوم به مائة ابملائة ،به ما ال حيتمل النقيض
علم  ،والوهم االحتمال املرجوح ،والشك الذي هو االحتمال املساوي نهو االحتمال الراجح

علوم كذا علوم   ،وم البالغةعل ،علم األصول ،علم التفسري ،علم احلديث ،علم الفقه ،النحو
ما ال حيتمل النقيض إذا قلنا ما  ؟هل نستطيع أن نطبق هذا التعريف على هذه العلوم ،كذا

وعلم النحو كما تعلمون فيه  ،ال حيتمل النقيض أنه ال خالف يف أي مسألة من مسائله
وقد يكون  ،ومن أبرزها مدرسة البصريني والكوفيني ،اخلالف الطويل بني املدارس النحوية

 ،وقد تكون بعض اختيارات الكوفيني راجحة ،الرجحان مع البصريني وهذا هو الكثري الغالب
قول وقول يقابله فهو حيتمل النقيض فكيف يقال له علم؟ علم  ا؟!فهل هذا ال حيتمل نقيض

ال علم األصول فيه اختالفات وكذا سائر العلوم إًذا هذا احلد  ،الفقه فيه خالفات كبرية جدًّا
وما نسبة هذه املسائل اجملمع  ،الذي ال حيتمل النقيض املسائل اجملمع عليها ،ينطبق على هذا



لكن إطالق العلم أوسع من احلد االصطالحي والشرع أطلقه العلم  ؟عليها يف سائر العلوم
وحث أطلق العلم وحث عليه مع أن يف أحكامه اليت تندرج حتت مسماه وهو موروث من 

وأسباب اخلالف معروفة عند أهل العلم إًذا  ؟أحكامه ما حيتمل اخلالف النبوة يف بعض
إطالق العلم يف هذا أوسع وأمشل مما ال حيتمل النقيض حىت يتناول ما يسمى يف اصطالحهم 

والنحو قيل سبب تسميته أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  ،الظن وهو االحتمال الراجح
م وفعل وحرف مث بني له بعض هذه األمور مث قال أليب الكالم اس :وضع املبادئ األصلية

أو أهنم حينما يذكرون القاعدة يريدون أن ميثلوا  ،األسود انُح حنو هذا قيل يف سبب تسميته
مث إذا أتى أبي مثال قالوا  ،الفعل حنو كذا ،االسم عالمته كذا حنو كذا ،هلا يقولون حنو كذا

وعلى كل حال هو العلم معروف  ،و تكثر فيهألن كلمة حن ،حنو كذا فسموه علم النحو
األمور الظاهرة تعريفها قد يورد عليها  ،وظاهر املعامل وقد يكون تعريفه مثل تعريف املاء

أما  "وهو علم يُبَحث فيه عن أواخر الكلم إعرااب وبناء" ،إشكاالت وغموض ال حاجة إليها
وهم يقولون أبن علم النحو  ،أواسط الكلم وأوائلها السيما األواسط فهي موضوع التصريف

علم النحو يف قواعده اليت تتبع تغيري أواخر الكلم ،يف قواعده اإلمجالية ألن التصريف تفصيلي
وهو ابإلمجال أشبه خبالف التفصيل الذي  ،حسب العوامل الداخلة عليها هذا علم النحو

قواعد والتصريف تشريح تغيري  ،وينظ ِّرون ذلك النحو بعلم الطب ، علم التصريفيوجد يف
هذا ينبهنا إىل شيء نسيناه مع تعداد الكتب  ،أواخر الكلم هذا اإلعراب على ما سيأيت

ومعرفة العوامل يف  ،ألن تغيري أواخر الكلم على ما سيأيت يتبع العوامل ؛النافعة يف هذا الفن
ا امسه العوامل املائة للجرجاين وهو حمل عناية ألهل وه ،غاية األمهية ناك كتاب خمتصر جدًّ

وال شك أن هذا خلل يف حتصيل العلم  ،وشرح بشروح كثرية لكن ال ذكر له عندان ،العلم
العوامل للجرجاين وال يُنسى مغين اللبيب يف هذا الباب يف شرح  ،حيتاج إليه يف غاية األمهية
عن  ،كتب األعاريب علم يُبَحث فيه عن أواخر الكلم إعرااب وبناء  العوامل مغين اللبيب عن

 ،والعامل الفعل ،أواخر الكلم قام زيٌد آخر الكلمة الدال والبحث يف الدال من حيث الرفع
ال فقط ألن هي حمل حبث علم رأيت زيًدا ما نبحث يف الياء وال يف الزاي نبحث يف الد

النظر  ،فهم يفهم ،ضرب يضرب ، هي عني الكلمةلكن نصر ينُصر بضم الصاد اليتالنحو، 



يف عني الكلمة اليت وسطها هو حبث علم التصريف لكن النحو يف أواخر الكلم إعرااب مثل 
 ما مثلنا قام زيد رأيت زيدا مررت بزيد أو بناء.

 واالسم منه معرب ومبني
 

 لشبه من الحروف مدني 
 ،يعين ملفوظ خيرج من بني الشفتني ، "قول"الكالم قول مفيد مقصود ،الكالم قول مفرد 

تقول لفظت النواة يعين أخرجتها  ،واللسان ملفوظ يعين خيرج من الفم كما يُلَفظ احملسوس
فائدة يعين حيسن السكوت  "مفيد" ،يعين ملفوظ "قول" ،إذا أخرجتها من فمك من فمك

 ؛إًذا هو غري كالم ،إذا قلت إن قام زيد هذا مفيد؟ غري مفيد ا،ما يسمى كالم وإالَّ عليها 
القول املفيد فائدة حيسن  ،الكالم هو اللفظ املركَّب املفيد ابلوضع :ولذا يف اآلجرومية

أو ابلوضع  ،املركَّب يعين من كلمتني فأكثر ابلوضع العريب يعين بلغة العرب ،السكوت عليها
وإذا قلنا أن مقصوده ابلوضع العريب قلنا أن سائر اللغات األعجمية كلها كالمهم  ،ابلقصد

وإذا قلنا أن قوله ابلوضع يعين ابلقصد وهنا  ،ألنه غري بغري الوضع العريب ا؛ال يسمى كالم
النائم كثري من الناس  ا،لكالم إذا كان غري مقصود فإنه ال يسمى كالمصرح أنه مقصود فا

ولذلك لو  ا؛فكالم النائم ال يسمى كالم ،يتكلم وهو ينام بكالم كثري لكنه غري مقصود
ما حينث؟ ال حينث ألنه  أوحلف أو طلَّق أال يتكلم أو نذر إن تكل فتكلم وهو انئم حينث 

 أَْفتََرى}ألنه غري مقصود  ار املعلَّمة هذا ال يسمى كالمومنه كالم بعض الطيو  ،غري مقصود

نَّةٌ  باً أَم ب ه  ج  يعين تكلم بكالم افرتاه على هللا بقصد أو أنه تكلم  [8]سورة سبأ: {َعلَى اَّللَّ  َكذ 
بكالم كالم جمنون غري مقصود فقابل هذا هبذا وللمعتزلة استدالل هبذه اآلية ابطل وال نعر ِّج 

أو زيد  ،ال تقول قام فقط ،ال بد أن يكون مركًَّبا من كلمتني ،م هو اللفظ املركَّبالكال ،عليه
لكن إذا تركب من كلمتني فأكثر بشرط اإلفادة لئال  ،هذا ليس بكالم وإن مسي كلمة ،فقط

 ،املفيد ابلوضع ،يرد إن قام زيد ألنه مركب من ثالث كلمات لكنه غري مفيد فليس بكالم
أو ابلقصد فيخرج به كالم النائم واجملنون والطيور  ،والوضع إما العريب فيخرج به كالم األعاجم

 وغري ذلك الكلمة هي واحدة الكالم.
 كالمنا لفظ مفيد كاستقم

 
 ........................ 

 كالمنا لفظ مفيد كاستقم 
 

 واسم وفعل ثم حرف الكلم 
 واحده ِكْلمة........... 

 
 ........................... 

 



والقول عم يعين أعم من  ،وقد ختفف ويقال كِّْلمة ،املفردة يقال هلا َكلِّمة ،الكالم كلمة واحد
 واملركب واملفيد وغري املفيد القول. ة،ألنه يطلق على الكلمة املفرد ،الكالم وأعم من الكلمة

 ...................والقول عم
 

 وكلمة بها كالم قد يؤم 
إذا قام وألقى   ،قد تطلق الكلمة ويراد هبا الكالم مثل ما يقال ألقى فالن كلمة ،قد يقصد 

وأصدق كلمة قاهلا  ،كلمة التوحيد ال إله إال هللا  ،كلمة قال زيد وجلس ال، املقصود هبا كالم
 شاعر لبيد:

 أال كل شيء ما خال هللَا باطل
 

 .............................. 
 الكلمة قول مفرد.. 

 هذا؟!  أين طابعوا من
منقسمة إىل "الكلمة  ، "وهي"الكلمة هي اليت ذكرانها واحدة الكالم "الكلمة قول مفرد"،

صارت  ملاذا شخصلو قال لك  ،ودليل احلصر االستقراء اسم وفعل وحرف " :ثالثة أقسام
 ،االستقراء دل على أن الكلمة تنقسم إىل األقسام الثالثة فقط ا،رابع اثالثة قلنا هات قسم

 .وهي أقسام ثالثة اسم وفعل وحرف االسم عالمته قبول اإلسناد واجلر والتنوين""
 بالجر والتنوين والندا و)ال(

 
 لالسم تمييز حصلومسند  

يعين تسند إليه كلمة ينشأ عنه أو عن هذا  ،االسم يقبل اإلسناد ،اجلر :هذه عالمات االسم 
فتقول قام زيد  ،اإلسناد إبسناد هذه الكلمة إىل االسم مجلة مفيدة حيسن السكوت عليها

 ،ونه فعالناد إليه حال ك، بينما الفعل ال يصح االسوتقول زيد قائم ،أسندت القيام إىل زيد
تعرب  كيفإذا قلت يقوم فعل مضارع   ،واحلرف ال يصح اإلسناد إليه حال قصد احلرفية

 يقوم؟
 طالب: ...........

تعرب يل يقوم وتعرب فعل  أريدك أن ،يقوم فعل مضارع ،أمامك هو الكالم اجلملة اليت
 وتعرب مضارع.

 طالب: ...........



 ما أمسع.
 طالب: ...........

ن هذه الكلمة ث املقرتن ابلزمن، أردت أن خترب عيقوم مبتدأ ألنك ما قصدت احلدنعم مبتدأ 
 طيب قبل اإلسناد هو يقول ما يقبل اإلسناد إال االسم. ،فيقوم مبتدأ

 طالب: ...........
 كيف؟ حال؟  أنت.

 طالب: ...........
تحدث عن هذه إمنا أردت أن ت ،ليس املقصود حقيقة الفعل الذي هو احلدث املقرتن ابلزمن

إنَّ حرف توكيد  ،"اسم يقبل اإلسناد"يقول:  ولذلك ؛الكلمة وأسندت إليها أهنا فعل مضارع
 ،أنت تريد أن تتحدث عنها ،تريد إنَّ يف حرفيتها الأنت  ،تعرب إنَّ؟ كسابقه كيفونصب  

 واحلرف ماال يقبل عالمات االسم وال عالمات ،كيف تقول االسم يقبل اجلر  ،ذلك أبن هللا
نقول ال، ما قصدان احلرف قصدان أن نتحدث عن هذه الكلمة  ؟الفعل وتدخل عليه اجلار  
 حروف اجلر. "اسم يقبل اإلسناد واجلر"فأسندها إليها ما بعدها 

 هاك حروف الجر وهي من إلى
 

 خال حاشا عدا في عن علىحتى  
إىل آخره هذه احلروف ال تدخل إال على االسم إذا أريد به حقيقة االسم ومل يرد به حقيقة  

لكن إذا أردت أن تتحدث عن احلرف أو تدخل عليه ال ابعتباره  ،الفعل وال حقيقة احلرف
ليه بكلمة أو مجلة إمنا ابعتبار أتويله مبا دخل عليه ذلك أبن هللا أتويله مع ما دخل ع احرف

قلنا أن احلرف ال  "يقبل اإلسناد واجلر" ،فال مانع أن يكون املقصود به ما يقصد ابالسم
التنوين دليل  ،والفعل ال يقبل ابعتباره فعال ا،يقبل حرف اجلر احلرف ال يقبل ابعتباره حرف

 ،املتمك ِّن هو االسم خبالف قسيميه فال يقبل التنوين ،واملتمك ِّن هو االسم ،على التمكُّن
إىل غري ذلك مما ذكره أهل  ،تنوين العَِّوض ،تنوين التمكني ،والتنوين أنواع منه تنوين التنكري

ميكن ملاذا؟ ألن التنوين من  القام زيد هل تستطيع أن تنون يقوم؟ ميكن؟  ،العلم يف املطوَّالت
 خصائص االسم.

 والنداء و)ال( بالجر والتنوين
 

 ومسند لالسم تمييز حصل 
 



ولذلك ال توجد فيه أكثر العالمات  ا؛وهذا املختصر الذي معىن أحرى أبن يسمى معتصر 
ونون التوكيد الثقيلة  ،واتء التأنيث قامت ،التاء الضمري قمُت وقمتَ  "وفعل يقبل التاء"

 واخلفيفة.
 بتاء فعلَت وأتت ويفعلِ 

 
 ونون توكيد فعل ينجلي 

 ،وال تستطيع أن تؤك ِّده بنون النسوة ،وال تؤك ِّده بضمري ،ال تستطيع أن تؤك ِّد االسم ابلنون 
تدخل عليه السني كما  ،أضيف إىل ذلك السني وسوف "وفعل يقبل التاء ونون التوكيد وقد"

نُكمْ  قَدْ }دخل عليه سوف وقد تكون للتقليل وقد تكون للتحقيق  ق يَن م  ُ اْلُمعَو   ]سورة  {يَْعلَُم اَّللَّ
"والثالث حرف ال  ،قد ينجح الكسالن هذا تقليل ،هذا تقليل؟ ال، حتقيق [18األحزاب:

سوامها احلرف يعين سوى  "من عالمات االسم وال من عالمات الفعل"يعين  يقبل شيئا"
 اوال عالمات الفعل يكون حرف ،االسم والفعل الذي ال يقبل عالمات االسم اليت سبق ذكرها

وقد يقبل التنوين  ،بل عالمات االسمق ذلك أبن هللا فيخرج بذلك مثالً  ،إذا أريد به احلرفية""
ق  ،قد يكون تنوين ،لكنه ليس التنوين املقصود به تنوين االسم ترُّنُّ شخص يرتُّن بكالمه فيلحِّ

 به تنوين.
نٍ   قالت بنات الحي يا سلمى وا 

 
 .......................... 

 تنوين. 
............................... 

 
نٍ    كان فقيرا معدما قالت وا 

لكن شخص يريد أن  ،هذا أصله ال قيمة له ،فليس هذا هو التنوين الذي يلحق األمساء 
وليس هذا من عالمات االسم وإمنا وقد  ،يتغىن بكالمه ويرتُّن به يلحقه مثل هذا التنوين

 يلحقه احلرف كما مسعنا
 ........................                      سوامها احلرف كهل ويف ومل  

البناء لزوم  حالة واحدة""اإلعراب تغيري اآلخر لعامل خبالف البناء الذي هو لزوم  :مث قال
 ،ا للعوامل برفع ونصب يف اسم ومضارعواإلعراب تغيري ألواخر الكلم تبعً  ،حالة واحدة

 فاالسم يرفع قام زيد.



يعين يشرتك االسم والفعل  سم ومضارع"ب تغيري اآلخر لعامل برفع ونصب يف ا"اإلعرا
الذي هو  "وجزم يف الثاين"م ألنه من عالمات االس "وجر يف األول"املضارع ابلرفع والنصب 

يعين العالمات األصلية لإلعراب الضم والفتح والكسر  "واألصل فيها ضم"املضارع 
 ،والكسر من خصائص االسم ،الضم والفتح يشرتك فيهما االسم والفعل ،والسكون

هذه هي  "فال كسر يف األفعال وال سكون يف األمساء" ،والسكون من خصائص الفعل
عالمات فرعية تنوب عن هذه  ،لية الضمة والفتحة والكسرة والسكونالعالمات األص

 ،وأخٌ  ،أبٌ  :تنوب عن الضمة الواو يف األمساء اخلمسة أو الستة وهي ،العالمات األصلية
والفم  ،وفوك ،واهلُن معروف ،وهنوك ،ومحوك ،وأخوك ،جاء أبوك ،وفم بال ميم ،وهن ،وحمٌ 

 ،بال ميم
 ............................                والفم حيث امليم منه ابان

مرفوع  "ال ُفضَّ فوك" ،يعين ذو مال مثال مرفوع وعالمة رفعه الواو ،"وذي مبعىن صاحب" 
ويف مجع مذكٍر سامل تنوب الواو عن الضمة انتصر  ،مبعىن صاحب "وذي"وعالمة رفعه الواو 

وينوب عن  ،مرفوع وعالمة رفعه الواو -إن شاء هللا تعاىل -فألوهذا من ابب ال ،املسلمون
"ونون يف األفعال اخلمسة"  ،قال رجالن مرفوع وعالمة رفعه األلف"ألف يف املثىن" الضم 

 االنون إذا كان الفعل جمرَّد ،وتفعلني ،وتفعالن ،ويفعالن ،وتفعلون ،يفعلون :األفعال اخلمسة
وإذا دخل عليه الناصب أو اجلازم ُحذَِّفت هذه  ،بثبوت النون عن الناصب واجلازم فإنه يُرَفع

"ينوب عن  ،وينوب عن الفتح ألٌف يف أٍب وإخوته يعين يف األمساء اخلمسة أو الستة ،النون
يعين ينوب عن الفتح  "وايء"رأيت أابك وأخاك  الفتح ألف يف أب وإخوته يف األمساء الستة"

يَن َواْلُمْسل َمات   إ نَّ }مجع املذكر السامل يف ايء  إن املسلمني  [35]سورة األحزاب: {اْلُمْسل م 
"وحذف نون يف واملثىن الذي يرفع ابأللف ينصب ابلياء  ،منصوب وعالمة نصبه الياء

ألنه من  ؛فهو منصوب وعالمة نصبه حذف النون ،الزيدان لن يقوما األفعال اخلمسة"
ينوب عن الفتحة كسرة يف  "وكسرة" ،ن تقوميوالزيدون لن يقوموا وأنتِّ ل ،األفعال اخلمسة

فالذي ينوب عن الفتحة األلف والياء  "وكسرة يف مجع مؤنث سامل"مجع مؤنث السامل 
نَات   إ نَّ }وحذف النون والكسرة يف مجع املؤنث  ن يَن َواْلُمْؤم  يَن َواْلُمْسل َمات  َواْلُمْؤم   {اْلُمْسل م 

 ،ه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه مجع مؤنث ساملمنصوب وعالمة نصب [35]سورة األحزاب:



ويف اجلمع  "ايء يف الثالثة األول" يف األمساء اخلمسة"،يعين ينوب عن الكسر  "وعن الكسر"
 ،مررت أببيك "وعن الكسرة ايء يف الثالثة األول يف األمساء اخلمسة" ،واملثىن ،املؤنث السامل

"وفتح فيما  ،وأيًضا يف املثىن مررُت ابلرجلني ،ابلزيدين ويف مجع املذكر السامل جُيَر ابلياء مررتُ 
 املمنوع من الصرف جُيَر ابلفتحة. ال ينصرف"

 طالب: ...........
 ؟ وماذاإىل مكَة إىل مصَر واملانع من الصرف العلمية 

 طالب: ...........
لكن هنا ال بد من علتني العلمية  ،هناك علة تقوم مقام علتني يف منتهى اجلموع علتان
هناك علمية وأتنيث يقاوِّم إحدى  "وفتح فيما ال ينصرف" ،؟ أتنيث ألن املقصود البقعةوماذا

، طيب مصر العلتني سكون الوسط مثل هند ليت هنًدا فإذا كان ساكن الوسط ُيصَرف
 اهبطوا.

 طالب: ...........
هل املقصود  ،أي مصر ؟ه تنوين وتنكريألنه ساكن الوسط أو ألن ؟هل هذا ألنه مصروف

أو املقصود أي مصر فيكون تنكري محص حصل فيها كالم طويل بني  ،مصر القطر املعروف
ممنوعة من الصرف لثالث علل علمية  ،ابن حجر والعيين وأهنا ممنوعة من الصرف لثالث علل

ية وأتنيث لكنها ساكنة الوسط فهل تصرف أو تبقى ممنوعة؟ هند علم ،وعجمة وأتنيث
 ما يصرف؟  أوساكن الوسط يصرف محص ثالث علل مع أنه ساكن الوسط يصرف 

 طالب: ...........
يقوم التخفيف يف سكون  فحسب، ثنتنيا ليستثالث علل  ميكن،ما  أو ميكنمحًصا؟ 

نستفيد منه! ؟ ليته يقرب أين هوالوسط مقابل علة أو يرفع مجيع العلل هل من متخصص؟ 
 دكتور.تفضيل اي 

 طالب: ...........
 أماكن وحنتاجك جزاك هللا خري. توجدعندان  تقرتبليتك وهللا  قواي ليسالسمع عندي 



قالوا ألن استعماله يف األعجمية  ،يقول حدثنا عبد هللا بن سياٍه مصروف مع أنه أعجمي
 أييت لو وهللا ،والعربة أبصله ااستعمل يف العربية علم ،ليس بعلم وإمنا وصف فليس بعلمية

ونون  ،وال ترمِّ  ،يرمي مل يرمِّ "وعن السكون حذف آخر املعتل "  ،الدكتور عندان نستفيد
 األفعال نون األفعال اخلمسة.

 طالب: ...........
 لن؟ 

 طالب: ...........
 ليس على الفتحة لن بدل مل.لكنه على الكسون  نعم

 نقف على هذا املعرفة.
 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 النقاية 
 علم النحو

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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 وبركاته.السالم عليكم ورمحة هللا 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
رمحه  -مالكابن حد املعرفة والنكرة كما قال اإلمام  "املعرفة" -رمحه هللا تعاىل -فيقول املؤلف

وال شك أن يف ذكر األقسام إذا   ة،فيه عسر ومع ذلك اقتصر على ذكر األقسام احلاصر  -هللا
عليه -كما عرَّف النيب   ،كانت حمصورة حبيث ال يتخلف منها شيء فإنه حيدد املطلوب

 ،فهذا يغين عن احلد املعروف ،وعرف اإلميان أبركانه ،اإلسالم أبركانه -الصالة والسالم
فإذا كانت األقسام حاصرة فإهنا توضح املقصود  ،الذي هو التعريف الذي يتم به التصور

ولذا جرى املؤلف هنا على  ؛يدخل ومجيع ما فيها يدخل ابحملدود الحبيث يكون ما عداها 
والضمري أعرف املعارف  "مضمر فعلم"املعرفة فذكر األقسام السبعة  :طريقة ابن مالك فقال

ويقال أنه رئي يف النوم فقيل له ما  ،لةوقال سيبويه أعرف املعارف هللا لفظ اجلال ،عند النحاة
 ،صنع هللا بك؟ ما فعل هللا بك؟ قال أدخلين اجلنة قيل مَب؟ قال مبا قلت أعرف املعارف هللا

ومجاهري النحاة على أن الضمري هو أعرف املعارف ملاذا؟ ألن الضمري  ،هذا مما يُذَكر ويُقال
واحلاضرون كلهم يشاهدونه  ؟لس وأظهريف اجمل هاملتكلم من أوضح منو  اإما أن يكون متكلم

أو غائب يشار إليه عند  ،أو خماَطب واملخاَطب أيضا حمدد وهذا هو التعريف ،وينظرون إليه
 والعلم هو الذي يعني مسماه. "مضمر فعَلم" ،من يعرفه هذه هي الضمائر

 اسم يعين المسمى مطلقا
 

 علمه كجعفر وخرنقا 
حبيث يشمل االسم  ،وهو أمشل من االسم ،فالذي يعني املسمى علم ،يف ألفية ابن مالك 

فأنت  ،اإلشارة وهي تكون ملوجود يف األعيان ال ملتخيل يف األذهان "فإشارة"واللقب والكنية 
 ،تقول هذا كأس ،تقول هذا إذا أشرت إىل شيء واضح وحمدد وموجود له وجود يف األعيان

أحياان يشريون ملا يف األذهان ألنه منزَّلة منزلة ما يف  ،وهؤالء ،وهااتن ،وهذان ،وهذه ساعة
السيما إذا كان  ،كامال  امؤل ِّف وضع خطة لكتاب وضع خطة لكتاب تصوره تصوُّر  ،األعيان

 أويدري يكمل  ال مطوَّال اأما إذا كان شرح ،الكتاب ميكن إكماله يف وقت وجيز ومتام بنائه
ميكن أن ينتهي أبايم أو أسبوع  الكن إذا كان خمتصر  ،ميكن أن يقول هذا كتاب الما يكمل 

 ؛ن الوجودألنه حكما موجود يف األعيان قريب م ؛أو أكثر أو أقل ميكن أن يشري إليه لقربه



إذا كتبت املقدمة بعد الكتاب صح أن يقال  ،كتبها بعدي وملولذا يقول اجلويين هذه ورقات 
، أما بعد فهذا تفسري لكتاب هللا وهو موجود عشرة جملدات ،هذا شرح أو هذا تفسري

فاإلشارة ال تكون إال ملوجود يف  ،يقول هذا قبل أن يؤلف الكتاب اللكن  ا،جملد عشرون
  ،ألن عند أهل العلم ما يسمى ابلشيء حقيقة أو ابلقوة القريبة منه ؛أو ما قرب منهاألعيان 

أو  ،فقيه فقيه ابلفعل وهو من كانت املسائل حاضرة يف ذهنه أبدلتها :كما قسَّموا الفقيه
ابلقوة القريبة من الفعل أبن يكون فقيه نفس يعرف كيف يراجع املسائل وكيف يدرس 

ح ه املنادى إذا كان  ا،اي رجل إذا كان مقصود "ومنادى" ،ذا قريباملسائل وكيف يرج ِّ
أما إذا كان نكرة غري مقصودة   ،دخل يف املعارف ألنه حمدد أمامك تناديه اي رجل امقصود

مر من عنده  ،يدري الاألعمى  ،يدرى من هو الفهذا  ،كقول األعمى اي رجال خذ بيدي
هذا ليس يف  ، رجال خذ بيدي أي رجلاي :فيقول ،أحد أو ال لكنه يريد من أيخذ بيده

هذه  ،والاليت ،والذين ،واللتان ،واللذان ،واليت ،الذي :املوصول "فموصول" ،حكم املعارف
ما لغري  ،وَمن ،وما ،واجلمع ،واملثىن بنوعيه ،واملؤنث ،للمفرد املذكر ،املعروفة ةاألمساء املوصول

 العاقل وَمن للعاقل و)ال( اسم موصول.
 بالحكم )ال( ترضى حكومتهما أنت 

 
 ...................... 

ح؟ أومصحح  "فموصول فذو ال"ال يعين الذي    ما ُصح ِّ
 طالب: ...........

 وش هو؟
 طالب: ...........

أان عندي األوىل  وإالَّ النسخة اجلديدة مصححة "فذو ال"  نسخة مصححة وما أدري.ب أتوا
هذا السادس وهو املقرتن أبل سواء كانت جنسية تفيد االستغراق مثل  "فذو ال"فيها  ليس

  }فعصى فرعون الرسول{ -جل وعال -أو عهدية كما يف قوله }إن اإلنسان لفي خسر{
 ،ألن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عني األوىل ؛هذه عهدية أفادت التعريف (ال) الرسول

 ،اليت ال تفيد التعريف (ال)خبالف  ،وتكون للعهد يعين الرسول املعهود الذي ذكر مبا تقدم
    إذا كانت عندك



فعصى }أو تفيد العهد مثل ما قلنا  ،االستغراق واجلنس ،إما أن تفيد االستغراق) ال( 

ال تضيف شيئا إىل االسم مثل احلسن  ،أو ال تفيد شيئا [103/2]   {فرعون الرسول
فإذا قلت احلسن العباس هذه ليست ال تعريف وإمنا هي للمح  ،أصله حسن علم معرفة

الصفة فال تفيد االسم تعريًفا زائًدا وهل التعريف أبل ابهلمزة والالم أو ابلالم فقط؟ خالف 
 بني النحاة.

 ال حرف تعريف أو الالم فقط
 

 ........................... 
 ال حرف تعريف أو الالم فقط 

 
 فنمطا عرفت قل فيه النمط 

 
 

إذا أضفت إليه ال على خالف بينهم أن ال الالم فقط هي حرف التعريف واهلمزة أيت هبا 
 "ومضاف ألحدها" ،كون ال كلها حرف التعريف، وما املانع أن تليتوصل هبا إىل الالم

وغالم زيد إىل  ،وغالم هذا ،مضاف ألحد الستة املذكورة كغالمي هذا مضاف إىل املضمر
ألن الفعل  ؛يعين ثالثة ابالستقراء "واألفعال ماٍض" ،فاملضاف معرفة من أنواع املعارف ،آخره

واألزمان كما هو معروف  ،يعين حال كونه مقرتاًن بزمن ،مقرتاًن بزمنما دل على حدث 
ولذا احنصرت القسمة يف األفعال الثالثة  ؛وزمان استقبال ،وزمان حال ،زمان مضى :ثالثة

 "وأمر ساكن" ،وشرب ،وأكل ،ضرب "ماٍض مفتوح اآلخر بناًء" ،واألمر ،واملضارع ،املاضي
السكون ومضارع واألصل فيه الرفع إذا جترَّد من الناصب "وهو مبين على  ،وكل ،واشرب ،قم

قد ُيكَسر املضارع  أو جبازم فإنه جيزم" -على ما سيأيت -أو اجلازم وإذا اقرتن بناصب نصب
ُ  يَْرفَع  } [2]سورة املزمل: {اللَّْيلَ  قُم  }واألمر  قلنا أن الكسر من  [11]سورة اجملادلة: {اَّللَّ

ر؟ اللتقاء الساكنني  قُم  }يعين حركة ختلص من التقاء الساكنني  ،خصائص األمساء ملاذا ُكسِّ

ُ  يَْرفَع  } [2]سورة املزمل: {اللَّْيلَ  وإمنا هو  اأصلي ليسالكسر هذا  [11]سورة اجملادلة: {اَّللَّ
 [80]سورة يوسف: {األَْرضَ أَْبَرَح  فَلَنْ } "يُنَصب إذا اقرتن به انصب حنو لن" ،للتخلص
]سورة  {ال يَُكوَن دُولَةً  َكيْ } "وكي" ،أكرَمك : إذنقلت له ،قال لك أزورك "وإذن"،
ال بد أن تكون كلها  "وإذن وكي"، لن ال بد أن تكون ظاهرة ما تقدر ،"ظاهرة" [7احلشر:
أن إما أن تكون ظاهرة أو  "ظاهرة ومضمرة"تكون كذلك  "ظاهرة"أي  "وأن كذلك" ،ظاهرة

"وتكون أن مضمرة بعد الالم وأو وحىت  ،وكي ال بد أن تكون ظاهرة ، وأما لن وإذنمضمرة
، أو أو استفهام ،أو دعاء ،أو هني ،يعين أمر وفاء السببية وواو املعية اجملاب هبا طلب"



وبعد فاء السببية واو املعية الواقعتني يف  ،أو نفي ،أو ترجي ،أو متن ٍ  ،أو حتضيض عرض،
منهم من يقول أن  ،أو حىت تقضَي ديين بعدما تقدم ،أللزمنك أو تقضَي َديين ،جواب هبما

"وبعد  ،حنتاج إىل أنه نقول منصوب أبن مضمرة بعد فاء السببية ال ،الناصب هذه احلروف
مباشرة هذه  ،ه أو دعاء أو استفهامإىل آخر  واو املعية الواقعة يف جواب أمر أو هني أو طلب"

هذا مذهب البصريني وعليه  ،لكن الذي عليه األكثر أهنا منصوبة أبن مضمرة ،نواصب
ُ  َوَما}"والالم تكون للتعليل كما تكون للجحود إذا وقعت بعد كان املنفية"  ،األكثر َكاَن اَّللَّ

بَُهمْ  يُعَذ   "مْل وملَّا وال الناهية والالم اليت فعل املضارع يعين جيزم ال "وجيزمه" [33]سورة األنفال: {ل 
ذُو  ل يُنف قْ }والالم للطلب  ،يعين طلب الكف ال الناهية ،ملَْ وَلمَّا وال اليت هي للطلب للطلب"

ن َسعَت ه    "وإذما" [54]سورة اإلسراء: {يََشأْ يَْرَحْمُكمْ  إ ن} "وإن" [7]سورة الطالق: {َسعَة  م  
وأنَّ وأين  ،ومىت ،وأي ،وما ،"وَمن ،مهما تفعل أفعل "ومهما كذلك" ،إذما تفعْل أفعل

ْن َخْير  يَْعلَْمهُ  َوَما} [123]سورة النساء: {يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز ب ه   َمن}َمن  ،وحيثما" تَْفعَلُواْ م 

 ُ ً } [197]سورة البقرة: {اَّللَّ ا تَْدُعواْ فَلَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى أَي ا مىت تقم  [110]سورة اإلسراء: {مَّ
 ومنه قول الشاعر: ،أقم

 متى أضع العمامة تعرفوني
 

 ......................... 
الشرط تعليق  "وكلها للشرط" ،وحيثما تسكن أسكن ،وأين جتلس أجلس ،وأىن تسافر أسافر 

"وجتزم فعلني األول يسمى فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه واملرفوعات سبعة  ،أمر على أمر
ألن الفاعل ال يتقدم اجلملة  ؛ومنهم من يبدأ ابملبتدأ ،الفاعل  أول املرفوعات أوهلا الفاعل"

بتدأ له صدارة وقد يتأخر عن اخلرب لكن األصل أن امل ،بينما املبتدأ يتقدمها كما هو األصل
خيرج بذلك ما يتقدمه فعل انقص    "الفاعل اسم قبله فعل اتم" ،اجلملة هذا األصل فيه

 ،واسم املفعول ،اسم الفاعل :شبه الفعل "فعل اتم أو شبهه"كالنواسخ كان وظن وأخواهتما 
 والصفة املشبهة.

 فوعي أتى الفاعل الذي كمر
 

 زيد منيرا وجُهه نعم الفتى 
 فوعي أتى الفاعل الذي كمر 

 
 زيد........................ 

 هذا فاعل لفعل صريح اتم. 
........................ 

 
 منيرا وجهه نعم الفتى 

 



زمانُه فاعل الصفة املشبهة  ،وإين وإن كنُت األخري زمانُه ،والثاين شبه الفعل ،هذا الفعل التام
الثاين من  ،الصفة املشبهة ابسم الفاعل أخري زمانُه فاعل فهو شبه فاعل ،أخري فعيل
به الذي ينوب عن الفاعل املفعول  ويكون يف األصل مفعوال "النائب عن الفاعل"املرفوعات 

 به أو غري املفعول كاملصدر والظرف واجلار واجملرور.
 ينوب مفعول به عن فاعل

 
 كِنْيَل خير نائل فيما له 

"عند واجلار واجملرور شبه اجلملة ينوب أيضا  ،والظرف ينوب ،واملصدر ينوب ،فاملفعول ينوب 
"إن ُغري ِّ الفعل بضم أول عند عدم الفاعل فإنه يقام مقامه يف الرفع أيخذ حكمه عدمه" 

ال بد  ،لفعليعين ال بد من تغيري ا متحرك منه وكسر ما قبل اآلخر ماضًيا وفتحه مضارًعا"
 من تغيري الصيغة لتناسب انئب الفاعل يقول:
 فأول الفعل اضممن والمتصل

 
 باآلخر اكسر في مضيٍّ كُوِصل 

 واجعله من مضارع منفتحا 
 

 كينتحي المقول فيه ُينتحى 
يعين حيذف الفاعل  ؟حنذف الفاعل وننيب غريه منابه ما الذي دعاان إىل أنانئب الفاعل  

ً  َوُخل قَ }يذكر ألن حيتاج  الللعلم به  يفا نَساُن َضع  أحد يشك يف  [28]سورة النساء: {اإل 
ُسرق  :أحياان يكون للجهل به كما تقول ،كل الناس تعرف  ،اخلالق ملاذا حذف؟ للعلم به

تعرفه فتبين الفعل وتغري صيغته لينوب  الألنك  ؛َسرق فالن املتاع :تستطيع أن تقول ال ،املتاع
وإذا أردان أن نغري الصيغة فإننا نضم األول أول الفعل املاضي واملضارع   ،املفعول عن الفاعل

مثل ما ذكران يف   ،لكن املاضي يكسر ما قبل اآلخر واملضارع يفتح ما قبل اآلخر ،كله يضم
  :مالك كالم ابن

 فأول الفعل اضممن والمتصل
 

 آلخر اكسر في مضي كوصلبا 
 واجعله من مضارع منفتحا 

 
 كينتحي المقول فيه ُينتحى 

إذا كان  "والثالث املبتدأ" ،والثاين النائب عن الفاعل ،األول من املرفوعات السبعة الفاعل 
هل  ،أُعطي زيٌد درمها :الفعل يتعدى إىل مفعولني فأيهما أوىل ابلنيابة؟ أعطيُت زيًدا درمها

هل يصح أن تقول أعطي درهٌم زيًدا من حيث املعىن يعين  ؟ألنه األول أو ألن املعىن يقتضيه
 ،والدرهم مأخوذ وآخذ اسم فاعل ومأخوذ اسم مفعول ال يصلح أن يكون زيد آخذ ،أولوية



ولذلك اآلخذ يف احلقيقة الفاعل يف احلقيقة هو الذي  ؛يعين من حيث املعىن هذا األصل
لكن  ،وهو يف األصل مفعول أعطيت زيدا فهو معطى يف األصل ،ينوب عن الفاعل احملذوف

ىل واألليق من يصلح ألن يكون ملا حذف الفاعل وأريد إانبة أحد املفعولني عنه كان األو 
اآلن تقول أعطي درهٌم زيًدا هذا مفعول وينوب عن  ،يعين هذا من حيث املعىن ،فاعال

لكن من حيث املعىن عندك يف األصل زيد ُمعَطى  ،ما مينع يف األصل وليس هناكالفاعل 
 ألن أعطى يتعدى إىل ؛كل واحد منهما مفعول  ،والدرهم معَطى لزيد كالمها مفعولني

أوىل ابلنيابة؟ اآلن لو هنا مدير وله  اأيهم احذفت الفاعل نريد انئب ،حذفنا أعطيت ،مفعولني
إذا غاب النائب  ؟انئبان انئب أول وانئب اثين أيهما الذي يصلح أن يكلف بعد املدير

األولية هلا دخل يف  ،ألن فيه األولية كما يقول أهل العلم هلا دخل يف األولوية نعم،األول 
واألصل أنه  ،مفعول أول ومفعول اثين ،عندان أعطيت زيدا درمها كالمها مفعول ،ولويةاأل

لو قلت يف اجلملة  ،ينوب املفعول عن الفاعل لكن أيهما أوىل؟ زيد أوال ألنه أوىل يف الذكر
أعطيت درمها زيدا اجلملة صحيحة وال يلتبس املعىن على ما سيأيت يف تقدمي الفاعل على 

ألنه من حيث املعىن فاعل ألنه آخذ وأقرب إىل  ؛فاملقدَّم هو املفعول األول ،ساملفعول والعك
"الثالث املبتدأ اسم عري عن  ،الفاعل بينما الدرهم معطى ومأخوذ فليس له وجه يف النيابة

 َوأَن}وإما مؤول ابلصريح  ،اسم إما صريح زيد قائم عامل غري مزيد وال أييت نكرة ما مل يفد"

يعين أن وما دخلت عليه يف أتويل مصدر مبتدأ  [184]سورة البقرة: {تَُصوُمواْ َخْيٌر لَُّكمْ 
كمدخول النواسخ أو غريها يعين إذا دخل   "عري عن عامل غري مزيد" ،صيامكم خري لكم

 اسم إنَّ وهكذا. ،اسم كان ،هلذا الناسخ االناسخ ال يبقى امسه مبتدأ وإمنا يكون امس
 اذر خبرمبتدأ زيد وع

 
 إن قلت زيد عاذر من اعتذر 

  "وال أييت نكرة ما مل يفد" 
                  ،ما مل تفد كعند زيد منرة                      نكرةابلال جيوز االبتداء و     

ألنه  ؛منرة عند زيد :تقول فال ،عند زيٍد منرة :تقدم اخلرب عليه ابحلصروالفائدة تكون إذا 
 "وهو اجلزء املتم الفائدة".خربه يعين خرب املبتدأ  "والرابع خربه" ،نكرة

 والخبر الجزء المتم الفائدة
 

 كاهلل برٌّ واأليادي شاهدة 
 



"ويكون مفردا كما تقول زيد قائم ويكون مجلة مشتملة على رابط فتقول زيد قام أبوه 
 ،شبه اجلملة الظرف واجلار واجملرور كما تقول زيد يف الدار وزيد عند عمرو وهكذا وشبهها"

 يقدَّم. اخلرب أن يؤخَّر واألصل يف املبتدأ أن يعين األصل يف "وأصله التأخري"
 واألصل في األخبار أن تؤخرا

 
 وجوزوا التقديم إذ ال ضررَ  

ومن الزم االبتداء ابملبتدأ أن  ،ألنه من االسم املبتدأ أنه تبتدأ به اجلملة "وأصله التأخري" 
"وجيب التأخري  ،املبتدأ فهو األصل فيه التأخري منواخلرب هو اجلزء املتمم للفائدة " ،يؤخر

 ،فيلتبس الو قلت صديقي زيد صار مبتدأ ما صار خرب  ،تقول زيد صديقيكما   لاللتباس"
ألنك لو قلت  ؛زيد قام جيب تقدمي املبتدأ ،"وجيب أتخري اخلرب لئال يلتبس املبتدأ ابلفاعل"

جيب تصدير ما حقه الصدارة من "وجيب تصدير واجبه منهما"  ،قام زيد اللتبس ابلفاعل
هل قام عمرو استفهام له  ،أين اسم استفهام له حق الصدارة ،أين زيد ،املبتدأ أو اخلرب

يف الدار  ،وكذلك إذا اشتمل املبتدأ على ضمري يعود إىل اخلرب وجب تقدمي اخلرب ،الصدارة
حبها ال تستطيع أن تقول صاحبها يف الدار ملاذا؟ ألنه يلزم منه أن يعود الضمري على صا

ولذا جيب  ؛ال جيوز أن يعود الضمري على متأخر لفظا ورتبة ،متأخر لفظًا ورتبة وهذا ال جيوز
 تقدمي اخلرب هنا ليعود الضمري على متقدم يف الدار صاحبها.

 ونحو عندي درهم ولي وطر
 

 ملتَزم فيه تقدم الخبر 
 ونحو عندي درهم ولي وطر 

 
 ملتَزم فيه تقدم الخبر 

 "اسم كان وأخواهتا"اخلامس من املرفوعات  ،ملاذا؟ لئال يلزم عليه االبتداء ابلنكرة وهذا ممنوع 
 ؟ ماذاملاذا ُجرَّت أخوات؟ عطف على 

 طالب: ...........
أو ليس املقصود هذا البناء  ؟طيب مضاف إليه كان فعل يضاف االسم إىل الفعل ،على كان

مثل ما قلنا يف  ،وإمنا املقصود ما يسمى بكان فهو اسم من هذه احليثية ،الذي هو الفعل
من مبتدأ طيب حرف كيف تصري مبتدأ ليس املراد حقيقة  ،الدرس املاضي من حرف جر

، كان، هذه بال شروط وصار" ،وابت ،لاسم كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظ" ،احلرفية
  :ما تصرف من كان "وال شرط هلا وما تصرف منها" ،وصار ،وابت ،لوأمسى، وأصبح، وظ



َجاَرةً  ُكونُواْ } ،وكن ،يكون ،كان وأصبح   ،وأمسى وما تصرف منها [50]سورة اإلسراء: {ح 
يراً  َوَكانَ }وأضحى ومثلها بقيتها كل ما تصرف منها أيخذ حكمها  ،كذلك يعاً بَص  ُ َسم   {اَّللَّ

ل قائما ، وظوأضحى مريضا ،وأصبح صائما ،أمسى زيد شاكيا [134]سورة النساء:
 وابت..

 طالب: ...........
أخذت النوم من اسم املبيت حبيث يستغىن ابت انئما؟ أو أتخذ النوم من اسم املبيت؟ أنت 

فإنه ال يدري أين ابتت »هل يلزم من ابت أن يكون يف الليل؟  ،عن النوم أو مبيت يف الليل
 كما أخذ منه بعض أهل العلم.  «يده

 طالب: ...........
حراسة؟  ال توجدحراسة إال ابلليل؟ يف النهار  وال توجد «وعني ابتت حترس يف سبيل هللا»

األوىل  "وليس"تعمل بال شرط و  ،هلا شروط ليسوهذه  ،صار العنب زبيًبا ،هذا الغالبلكن 
 ،ل وابت وصار ال شرط هلا وتتصرَّفوتتصرف، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظ شروط اهل

 تقول ليس يلُس مثل كان يكوُن؟! فليس ال تتصرف يعين ،ليس ال شرط هلا وال تتصرف
أو  اهذه ال بد أن تتلو نفي "وفتئ وبرح وانفك وزال"، مثل كان لكنها تعمل بال شرط ليست
 ،والدعاء ،وهو النهي "أو شبهه"كما قال املؤلف ال بد أن تكون تلَو نفٍي"  "شبهه 

ُ  تَاهلل} اال بد أن تلي نفي إًذا فتئ دمت حيًّا" "ما"ودام تلَو ما"  ،واالستفهام ]سورة  {تَْفتَأ
"وخرب إنَّ وأنَّ بكسر  ،نفي قالوا تقديره ال تفتأ فهو مقدَّر ال يوجدنفي؟  يوجد [85يوسف:

 ،أنَّ  أوأيهما األصل إنَّ  واخُتلَِّف يف األصل منهما" اهلمز وبفتحها ومها حرفا توكيد ونصب
"ثالثة أو مها أصالن؟  ،وتكسر يف مواضع نَّ أو األصل أَ  ،هل األصل إنَّ وتفتح يف مواضع

والقول الثالث مها  ،والقول الثاين األصل أن ،يعين األصل إن أن والثالث أصالن"أقوال إن و 
يمٌ  إ نَّ }حنو  "السادس من املرفوعات خرب إن وأن ومها للتوكيد" ،أصالن ح  َ َغفُوٌر رَّ ]سورة  {اَّللَّ
َ ُهَو اْلَحقُّ  ذَل كَ } [173البقرة: ولكن وهي  ،"وكأن وهي للتشبيه [6]سورة احل ج: {ب أَنَّ اَّللَّ

ألن  ؛وال يقدَّم غري ظرف وجار وجمرور" ،ولعل وهي للرتجي ،وليت للتمين ،لالستدراك
وال يقدَّم هذا اخلرب خرب ما ذكر حال كونه غري ظرف لضعفها  ،احلكم واحد شبه اجلملة

]سورة  {لَدَْينَا أَنَكاالً  إ نَّ }يف الظرف  ،خبالف خرب كان وأخواهتا فإنه يقدَّم هاوعدم تصرف



جاز تقدميه ألنه ظرف  [12]سورة الليل: {َعلَْينَا لَْلُهدَى إ نَّ }ويف اجلار واجملرور  [12املزمل:
وال أحد  ،حنو ال رجل حاضٌر أو يف الدار "والسابع خرب ال النافية للجنس" ،أو جار وجمرور

 هللا ال انفية ال إله إال ،وختتلف عن ال النافية للوحدة ،أغري من هللا فهذه النافية للجنس
 للوحدة؟  أوللجنس 

 هذا يقول مات حممٌد كيف نقول أبن حممد فاعل وهو مل يقع منه الفعل؟ 
أقول وكيف نقول خلق هللا السمواتِّ ومل يقع عليها الفعل؟ وكيف يقال هللا مشتق وليس له 

إذا قلت مات  ،هذه جارية على املوازين النحوية بغض النظر عن معانيها ،أصل يشتق منه
ُ }حممد أو مات زيد األصل أن تقول تويف انئب فاعل   [42]سورة الزمر: {يَتََوفَّى األَنفُسَ  اَّللَّ

لكن إذا أجريته على جمرد القواعد من غري نظر إىل املعىن فله  ،هذا األصل من حيث املعىن
أصل الذي  جامع؟ املشتق ال بد أن يكون مشتقا من أولفظ اجلاللة هل هو مشتق  ،نظائر

ومع  ،اللهم أنت األول وليس قبلك شيء ،قبله شيء ليسوهل قبله شيء؟  ،هو املصدر
خلق هللا السمواتِّ  ،ذلك قالوا هو جاٍر على قواعد العربية بغض النظر عن املعىن األصلي

فهل وقع اخللق على السموات أو  ،املفعول هو الذي وقع عليه فعل الفاعل ،واألرضَ 
كما ذكر ذلك ابن هشام يف مغين   امطلق بعضهم يعرب السموات مفعوال ولذلك ؟ابلسموات

اجلنس؟  أوال إله إال هللا ال انفية للوحدة  ،فعل الفاعل مل يقع عليه وإمنا وقع هبا ؛ ألناللبيب
، كيف قلنا إن اإلنسان لفي خسر أهنا جنسية؟ بدليل االستثناء  ،جنس اآلهلة بدليل االستثناء

 ،انفية للجنس (ال) (ال إله)وقلنا  ،نس واالستغراق بدليل االستثناء منهاال يف اإلنسان للج
وبعد أن أهنى الكالم على  ،وهو املعبود حبق -سبحانه وتعاىل -ومجيع اآلهلة منفية إال هللا

 .ودخول العامل على اجلملة فرع ،املرفوعات ألهنا األصل حيث ال عامل
عليه الفعل حقيقة حنو ضربت زيًدا أو جمازًا حنو  "املفعول به وهو ما وقع :املنصوابت قال 

"واألصل السفر وقع عليه فعلك؟ ال مثل ما ذكران يف السموات  ،أردت السفر أردت السفر"
"واألصل أتخريه وجيوز تقدميه  ،أتخري املفعول عن الفاعل ألنه فضلة والفاعل عمدة أتخريه"

 ،خاف ربَّه عمر ،أو عمرا زيٌد جيوز ،ضرب زيدا عمرٌ  ،حنو ضرب عمرا زيدٌ  حيث ال لبس"
وقالوا جيوز حنو خاف ربَّه عمر ملاذا؟ ألنه إن  ،طيب يقولون ال جيوز عود الضمري على متأخر



ألنه فاعل وإن  ؛عمر رتبته التقدمي ،عاد الضمري على متأخر يف اللفظ إال أن رتبته التقدمي
 ،خبالف زان َنوره الشجر هذا ال جيوز ،أتخر لفظه

 وشذ حنو زان نوره الشجر                 وشاع حنو خاف ربَّه عمر        
نوره فاعل والشجَر  ،ألن النور مفعول فال جيوز لئال يعود الضمري على متأخر لفظا ورتبة

كما تقدم عن   "واألصل أتخريه" ،الضمري أن يعود على متأخر لفظا ورتبةيف مفعول وال جيوز 
الذي هو األصل  "وجيب التأخري"الفاعل ألنه فضلة وجيوز تقدميه حنو ضرب عمرا زيٌد 

ملفعول جيوز أتخري الفاعل؟ عراب غري ظاهر فال يتبني الفاعل من اإذا كان اإل"لاللتباس" 
إذا عدم اللبس وخفي اإلعراب  ،ضرب موسى عيسى جيب تقدمي الفاعل هنا لوجود اللبس

الكمثرى موسى هل نستطيع أن نقول الكمثرى فاعل ألنه املتقدم ميكن؟ مفعول مثل أكل 
 "ومن املنصوابت املصدر وما دل على احلديث غري مقرتن بزمن" ،ألنه ال لبس فيجوز هذا

"واملصدر ما ألن الفعل يدل على احلدث لكنه مقرتن بزمن إما ماضي أو حاضر أو مستقبل 
لكن  ،حنو ضربت ضراًب فالضرب مصدر يدل على احلدث دل على احلدث غري مقرتن بزمن"

"فإن وافق لفظه فعله ما يدرى الضرب هل كان يف املاضي أو يف احلال أو يف االستقبال 
أبن وافق املصدر الفعل يف املعىن  "وإال"مصدر من لفظه  ،ضربُت ضراب توكيد لفظي فلفظي"

 ،توافقان يف املعىن دون اللفظالقعود واجللوس م ،كقعدت جلوًسا  "فمعنوي"دون اللفظ 
لبيان النوع كسري سري اخليل أو اجلمال  "لبيان نوعه"ويسمى املفعول املطلق  "ويذكر املصدر"

  "ويذكر لبيان نوع وعدد" ،نوع السريو على حسب سرعته أو بطئه لكن يبني نوع املشي 
افَّات  }يكون مؤك ِّد لفعله  "وتوكيد"كضربت زيدا ضربتني  ً َصف   َوالصَّ  [1]سورة الصافات: {ا

ً  َوَكلَّمَ } ُ ُموَسى تَْكل يما واملصدر بغري ما ذكر إذا مل يكن ال لبيان  [164]سورة النساء: {اَّللَّ
 امطلق النوع وال لبيان العدد وال للتوكيد فإنه حينئذ ليس من املنصوابت وال يسمى مفعوال

 :املنصوابت الظرف ومها قسمان"ومن  ،ضربك فاعل أعجب ،أعجبين ضرُبك :مثل ما تقول
وكلها األصل فيها  ،وحني ،ووقت ،ومساء ،وصباح ،وبكرة ،وغدوة ،وليلة ،ظرف زمان كيوم

من حج ومل يرفث ومل يفسق رجع »وابألمس جاء سؤال عن حديث  ،كيوم وليلة  النصب"
يوم جمرور ابلكاف لكنه مبين على الفتح وذكران  «من ذنوبه كيوَم ولدته أمه كيوَم ولدته أمه

ولذا ملا أضيف إىل مجلة  ؛هذا ابألمس أن سبب البناء أنه أضيف إىل مجلة صدرها مبين



"وظرف مكان  أُعرِّب  [119]سورة املائدة: {يَْوُم يَنفَعُ  َهذَا}صدرها معرب يف آخر املائدة 
الست  وأمام وخلف واجلهاتاجلهات الست فوق وحتت وميني ومشال  "كاجلهات الست

ولو  [103ياء:]سورة األنب {يَْوُمُكمُ  َهذَا}تُعرب وتُبىن فإن كانت مضافة أُعربت كقبل وبعد 
وإذا قطعت عن اإلضافة فإما أن ينوى املضاف فتُبىن  ،ما هذا بوقتِّكم ،جررته ما هذا بيومِّكم

ويكون  ،وإما أن تقطع عن اإلضافة وال ينوى املضاف وحينئذ تعرب فتنون ،على الضم
َّ  }اجلهات الست مثل قبل وبعد  ،حكمها حكم قبل وبعد ن بَْعدُ  َّلل  ن قَْبُل َوم  ]سورة  {األَْمُر م 

ُكمْ  قَدْ } [4الروم: ن قَْبل   .[137]سورة آل عمران: {َخلَْت م 
 فساغ لي الشراب وكنت قبال

 
 ............................ 

 ،وتلقاءك ،وجلست معك ،كزيد عندك"وظرف مكان كاجلهات الست وعند ومع وتلقاء"   
 كلها معناها يف مقابلتك.  ،ووجاهك ،وجتاهك

 كم املنصوابت؟ يعين كاملرفوعات كم؟
 طالب: ............

 ،اخلامس واحلال ،واملفعول معه ،واملفعول له ،هذه ثالثة ،والظرف ،واملصدر ،املفعول به
 هنا سبعة. ،والتمييز

 طالب: ............
 ؟ين اسم إن نعم هذا سيأيت غريها طيب أين خرب كان وأ

 طالب: ............
 الصفحة اليت تليها. نعم،

 لهم صل على حممد وعلى آله وصحبه.ال
 
 
 
 



 

 
 
 النُّقاية

  علم النحو
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان: هـ16/1/1434 تاريخ المحاضرة:

 
  



 وبركاته.السالم عليكم ورمحة هللا 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
وبقي املفعول  ،والظرف ،واملصدر ،وتقدم ذكر املفعول به ،فال يزال احلديث يف املنصوابت

املفعول له  ،واملنادى ،املستثىنو  ،والتمييز ،واحلال ،واملفعول معه ،ويقال له املفعول ألجله ،له
وهو عبارة عن مصدر معلل بفعل شاركه يف الفاعل  ،مثل ما ذكران يسمونه املفعول ألجله

ألجل أتديبه فيكون علة للفعل وشاركه يف  ،ضربت ابين أتديًبا ملاذا ضربته؟ أتديًبا ،والوقت
واملفعول معه  ،لتأديبويف وقت الضرب وقته وقت ا ،الضارب هو زيد وهو املؤد ِّب ،الفاعل

 ".من الصفات "هو التايل لواو املعية اليت هي واو مع بعد فعل أو ما فيه معناه وحروفه
 طالب: ............

 أو.
من الصفات أو ما يف معىن الفعل أو ما فيه ما يف الفعل من املعىن واحلروف من الصفات 

وهو  ،والثاين فيه معىن الفعل وحروف الفعل ،األول فعل ،وأان سائر ،تقول سرت والطريقَ 
وأحيااًن يرتجح  ،أحيااًن يرتجَّح العطف على النصب ،وأان سائر والطريقَ  ،صفة ألنه اسم فاعل

لكن تضارب  ،سرُت والطريَق الراجح فيه النصب ،وأحياان يستواين ،النصب على العطف
 هو األصل ترجَّح النصب.فإذا ضعف العطف الذي  ،زيٌد وعمرو هذا يتعني فيه العطف

........................... 
 

 والنصب مختار لدى ضعف النََّسق 
ألنه ميكن االستغناء عنه يف  ؛ال عمدة "فضلة"أي مشتق  "واحلال وصف" .يعين العطف 

املبتدأ والفاعل ُعَمد ال ميكن االستغناء عنها  ،وأما العمدة ال ميكن االستغناء عنه ،اجلملة
 ،هليئة هذا املبهم مبني ِّ للمبهم""ولذا قالوا أنه فضلة وليس بعمدة  ؛وهذا ميكن االستغناء عنه

فاحلال اسم وصف مشتق فضلة  ،عوالوأحياان يكون املبهم مف ،وأحيااًن يكون املبهم فاعال
 ،ضرب زيٌد عمرًا قائًما ،جاء زيد راكًبا ،مبني ِّ حلال الفاعل أو حلال املفعول به يعين هليئته

أحياان يكون  ،يبني هيئة املفعول به ،ضرب زيٌد عمرًا قائًما أو عراياًن هذا يبني حال املفعول به



هناك شيء من اللبس فنحتاج إىل ضابط تقول لقيت زيدا مصعدا منحدرا كيف؟ لقيت زيدا 
 مصعدا منحدرا؟! كيف يكونمصعدا منحدرا  

 طالب: ............
انزل لكن أيهم؟ حيتاج إىل شيء يضبط قالوا أول احلالني لثاين  واآلخر طالعواحد  نعم

"أن يكون نكرة وصاحبه أن ين حق احلال يع "وحقه"االمسني واثين احلالني ألول االمسني 
قد أييت لفظه  ،واحلال ال بد أن يكون نكرة ،املبنيَّ هيئته ال بد أن يكون معرفة يكون معرفة"

 لفظ املعرفة لكن يؤوَّل بنكرة.
 والحال إن ُعرِّف لفظا فاعتقد

 
 تنكيره معنى كوحدك اجتهد 

والوحد مضاف إىل اهلاء فلفظه معرفة  ،ال إله إال هللا وحده هذا حال ،املقصود اجتهد منفردا 
ن نكرة لكانت ألنه لو كا ؛يكون نكرة من معرفة فيكون صاحبه معرفة ،لكنه يؤول بنكرة

ولذا يقول أهل العلم اجلَُمل بعد املعارف  ؛حاجته إىل الوصف املمي ِّز أحوج منه إىل احلال
تاج ، ال حتتاج إىل حال، واملعرفة حتتاج إىل وصف، فالنكرة حتوبعد النكرات صفات ،أحوال

ما بعده يُعَرب هو حباجة إىل الوصف  على هذا فإذا كان صاحبه نكرة فإنو  ،إىل وصف
 لكن النكرة اليت يصح االبتداء هبا أفادت.
 وال يجوز االبتدا بالنكرة

 
 ما لم تفد كعند زيد نمرة 

إذا أفادت كأهنا يف هذه احلالة استغنت عن الوصف فتحتاج إىل ما يبني اهليئة وهو احلال  
يعين ليس جبامد وال  "منتقال ال الزًما" [10]سورة فصلت: {أَيَّام  َسَواًء ل  لسَّائ ل ينَ  أَْربَعَة  }

"وعامله ألنه جامد وليس مبنتقل  ا؛يصح أن تقول هذا خامتك حديًدا يعين حال كونه حديد
ً  َهذَا}طيب  ،وزيد مسافٌر راكبا ،سافر زيد راكبافعل أو شبهه"  ]سورة  {بَْعل ي َشْيخا

 :فيقال ،يعين تؤوَّل اإلشارة مبا يدل عليها من األفعال نليس بفعل وال شبه فعل [72هود:
ر للمبهم من الذوات" ،أشرُي إىل بعلي حال كونه شيًخا كرة ن "والسابع التمييز وهو نكرة مفس ِّ

ر مثل احلال ،يشارك احلال لكن األول للهيئات والثاين  ،مبني ِّ للمبهم كذلك يف األمرين ،مفس ِّ
، أو ما أشبه ذلك ،أو شربًا ،للذوات فيخرج به احلال كاملقدار اشرتيت عشرين رطال زيًتا

ً  أََحدَ } "وهو مبني ِّ للهيئة للمقدار أو العدد" "وكما يبني  [4]سورة يوسف: {َعَشَر َكْوَكبا



عن الفاعل  يعين التمييز يكون حموَّال فيكون منقوال من فاعل أو مفعول" الذوات يبني النسب
طاب زيٌد نفًسا  :مثال ذلك ،أو يكون مفعوال فأصله إما أن يكون فاعال ،أو عن املفعول

ْرنَا}؟ الفاعل أصله طابت نفس زيد ماذاحموَّل عن  ً  َوفَجَّ  [12القمر:]سورة  {األَْرَض ُعيُونا
منقوال من فاعل أو " ،حموَّل عن الفاعل ،األصل فجران عيون األرض ،؟ املفعولماذاحمول عن 

نَك َماالً  أَنَا} مفعول أو غريه كاملبتدأ" األصل مايل أكثر من  [34]سورة الكهف: {أَْكثَُر م 
األصل فيه أنه نكرة كما  ،وقد يكون معرفة ،كقوهلم هلل دره فارسا  ، "أو غري منقول"مالك

حنو طبت النفس اي قيس عن عمرو وأصله طبت  "وقد يكون معرفة" ،تقدم يف القيد األول
بسالب مل يتقدمه يعين ليس  "الثامن من املنصوابت املستثىن إن كان إبال من موَجب" ،نفًسا

 ،إال زيًدا املستثىن إن كان إبال من موَجب قام القوم كلهم نفي "إن كان إبال من موَجب"
يعين يذكر املستثىن  "فإن كان املستثىن منه منفيا اتما ما قام القوم إال زيًدا أو إال زيٌد جاز"

على حسب  "إن كان موجبا لزم نصبه، وإن كان منفيا جاز نصبه ورفعه"منه يف احلالتني 
ا} حنو "فإن كان منفيا اتما أبن ذكر املستثىن منه جاز البدل والنصب" ،موقعه يف اجلملة  مَّ

 "أو فارغا"ألنه جيوز األمران  ؛قرئ ابلرفع وقرئ ابلنصب [66]سورة النساء: {فَعَلُوهُ إ الَّ قَل يلٌ 
 إذا حذف املستثىن "أو فارغا فعلى حسب العوامل"يعين مل يذكر املستثىن منه ما قام إال زيٌد 

 فيعرب حنو ما جاءين إال ،أو فارغ فيعرب حبسب العوامل اليت قبلها ايسمى استثناء مفرغ منه
وما رأيت إال زيًدا مفعول  ،ما جاءين إال زيٌد يصري فاعل جاء ،وما رأيت إال زيدا ،زيد

على  غري موجب فحسب العوامل اليت قبله اوسالب اإذا كان مفرَّغ ،وما مررت إال بزيدٍ  ،رأيتُ 
""وإن كان بغري وسوى  ،إن كان إبال تقدم حكمه "أو بغري" ،ما ذكران جاء القوم غري  ُجرَّ

جاء القوم غري زيد  ،إن كان االستثناء خبال عندكم غري وسوى "أو خبال" ،ٍ زيٍد وسوى زيد
"أو   ،غري وسوى إعراب املستثىن إبال غري وسوى لكن ما بعدمها جمرور ابإلضافة ،وسوى زيد

از جره جاز نصبه على أنه مستثىن وج كان االستثناء خبال وعدا وحاشا جاز نصبه وجره"
 على أن هذه حروف جر.

 هاك حروف اجلر.. ابن مالك:
 هاك حروف الجر وهي من إلى

 
 حتى خال حاشا عدا في عن على 

 



فاعلها مسترت  أفعال""أو خبال وعدا وحاشا جاز نصبه على أهنا  :فهي حروف جر يقول
 ،وعدا زيًدا وعدا زيدٍ  ،ما قاموا خال زيٍد وزيًدا :حنو ،راجع إىل البعض املفهوم من الكالم قبله
أما املنقطع فيجب نصبه حنو ما جاء القوم إال  ،وحاشا كذلك هذا من املستثىن املتصل

نادى بياء أو اهلمزة أو أي "واملنادى وهو التاسع، وإمنا ينصب امل .قام القوم إال محارًا ،احلمريَ 
مفرد مثىن أو  ال يعين "إمنا ينصب إن كان غري مفرد" ،أو هيا زيد ،أاي زيدأو أاي أو هيا" 

يعين مضاف حنو اي عبَد هللا ينصب إذا كان  ،مجع؟ ال، الذي يقابل اإلفراد هنا هو اإلضافة
فإن كان غري مفرد يعين  ،أما إذا كن غري مفرد غري مقصود فإنه يبىن على الضم ا،غري مفرد

يدري من هو  الأو نكرة غري مقصودة كقول األعمى اي رجال  ،مضاف حنو اي عبَد هللا
فإن كان مفردا أو نكرة مقصودة  ،الرجل؟ اي رجال خذ بيدي هذه نكرة غري مقصودة فتنصب

. "والعاشر اسم اي زيُد أو اي رجُل لرجٍل معنيَّ فإنه يُبىن على الضم مثل ما قلنا اي زيُد اي رجلُ 
أي مضاف يعين هو مثل املنادى ال صاحَب خرٍي  ال، النافية للجنس إن كان غري مفرد"

إن كان غري مفرد يعين مضاف أو نكرة غري مقصودة مثل ما مضى يف املنادى ال  ،ممقوتٌ 
مثل ما قلنا يف قول األعمى اي رجال خذ بيدي  "فإنه ينصب مع التنوين"طالًعا جبال حاضٌر 

وإن كان مفردا رُك ِّب معها مع ال النافية  ،يه شبه بني املنادى وبني ال النافية للجنسفف
يعين ما فصل بينها وبني  إن ابشرت مدخوهلا""للجنس وبين على الفتح حنو ال رجَل يف الدار 

 [47]سورة الصافات: {ف يَها َغْولٌ  ال}يعين إن فصل بينهما فإنه يرفع  "وإال رفع"مدخوهلا 
"فإن ُكر َِّرت ال النافية للجنس مثل ال حول وال قوة  ،رُفع؟ ألنه فصل بينه وبني مدخوهلا ملاذا

أما األول  ،"فجاز رفع الثاين ونصُبه"إن رُك ِّب األوَّل وتركيُبه  ،جاز رفع الثاين ونصبه وتركيبه"
جيوز العطف على اسم ال، والعطف  ،ال حوَل فهو امسها واملعطوف عليه جيوز الرفع والنصب

"جاز رفع الثاين ونصبه وتركيبه إن  ،والعامل موجود ال حول وال قوة ،على نية تكرار العامل
يعين جيوز أن يُرَفع على إمهاهلا يعين أهنا ال تعمل أو عطفها على مجلة ال األوىل  ،رُك َِّب األوَّل"

مفرد على مفرد األوىل منصوب ألنه ما فيه وما بعدها يعين يُعَطف مجلة على مجلة ما تعطف 
عطف والثاين وال قوة إما أن تعاملها معاملة األوىل ابعتبار أن ال انفية للجنس ومجلة 

أو تعطف مجلة وال قوة جيوز  ،أو تعطف مفرد على مفرد فتبين مبين على الفتح ،مستقلة
 رفعها بناء على عطف اجلملة ال على عطف املفرد.



............................... 
 

 ال أمَّ لك إن كان ذاك وال أبُ  
ال نسب اليوم وال  :ومن الثاين الذي هو النصب ،؟ للوجه الثاين وهو الرفعملاذاهذا شاهد  

 ،وخال ،وحسب ،ظن مفعولني:معروف أن ظن تنصب  :احلادي عشر مفعوال ظن .ُخلَّة
هذه كلها تنصب مفعولني ظن وحسب وخال وزعم  ،وجعل ،ووجد ،ورأى ،وعلم ،وزعم

 وعلم ال مبعىن عرف.
 لعلم عرفان وظن ُتَهَمة

 
 تعدية لواحد ملتَزمة 

 ورأى ال مبعىن أبصر وإمنا هي من العلم. 
 رأيت هللَا أكبر كل شيءٍ 

 
 ......................... 

 "وأفعال التصيري اختذ وخلق وترك" ،وجعل مبعىن اعتقد ،ووجد أيضا مبعىن علم تتعدى االثنني 
يَم َخل يالً  َواتََّخذَ } ُ إ ْبَراه  ومن املرفوعات  ،وخرب كان من املنصوابت [125سورة النساء:] {اَّللَّ

"وخرب كان  ،هذا يصري الثاين عشر كم؟ أفعال التصيري اثنا عشر "وخرب كان وأخواهتا"امسها 
وأهنا ترفع  ،فعل انسخ وهلا أخوات تقدم ذكرهاخرب كان عرفنا أن كان  واسم إنَّ أربعة عشر"

يراً  َوَكانَ }املبتدأ وتنصب اخلرب  ً بَص  يعا ُ َسم  وأخواهتا اليت تقدم  [134]سورة النساء: {اَّللَّ
طيب  ،وما حيتاج إىل قيد وما ال حيتاج إىل قيد ،ذكرها وما يتصرف منها وما ال يتصرف

دم وأخواهتا اليت تقدم ذكرها إذا ُشد َِّدت َنَصَبت وجًها إنَّ وأنَّ على ما تق "واسم إنَّ وأخواهتا"
 وإذا ُخف ِّفت إنَّ وأخواهتا مثل لكن جيوز أن تنصب لكنه قليل. ،واحدا

 وخففت إنَّ فقل العمل
 

 .......................... 
 

َران   إ نْ }  .[63]سورة ط ه: {َهذَان  لََساح 
 وخففت إنَّ فقل العمل

 
 ........................ 

 ابإلضافة""جمرور  :فقال ،وابجملاورة ،وابحلرف ،ابإلضافة :مث بعد هذا اجملرورات وهي ثالثة 
فخامت حديد  ،خامت حديد :حنو "بتقدير مِّن فيما هو بعض املضاف"،يعين سببه اإلضافة 

"فيما هو بعض املضاف إليه مِّن أو الالم فيما ألن اخلامت بعض احلديد  ؛التقدير مِّن حديد
 ،املال لزيد هذا مِّْلك ،الذي هو اختصاص إذا كانت اإلضافة مبعىن املِّْلك أو شبه املِّْلك"

"أو الالم فيما هو ملكه  ،هذا شبه ملك وليس مبلك اختصاص ،والقفل للباب واجلُل للفرس



اجلار املضاف أو  وهل أو شبهه أو يف إذا كان ظرفا له حنو مكر الليل والتقدير مكر يف الليل"
فهل اجلار  ،؟ يف صدر الكالم قال جمرور ابإلضافة بتقدير من أو الالم أو يفاحلرف املقدَّر

ث ِّر يف حركة اإلعراب اإلضافة وجود املضاف أو املؤث ِّر احلرف املقدَّر؟ نعم سيبويه يقول املؤ 
لكن هل ميكن أن ينفك أحدمها عن اآلخر؟  ،وابن مالك يقول ال، احلرف املقدَّر ،املضاف

 أشياء خيتلفون فيها. توجد ،إضافة مىت تكون إضافة إذا كانت بتقدير هذا احلرف
 طالب: ............

 طيب التقدير يف الليل مكر يعين يف الليل.
 طالب: ............

أحيااًن تكون اخلالفات  ،ميكن بدون تقدير الليل ما ميكر الليل نفسه إمنا املكر يكون فيه ال
حتركت الواو  ،قالوا إجازة وإقامة وإمامة أصلها إَجوازة وإَقوامة ،يعين أشبه ما تكون ابللفظية

نهم من يقول أصلها إْجوازة وإْقوامة حتركت الواو وتوه ِّم انفتاح ما قبلها وم ،وانفتح ما قبلها
 الثانية؟  أوفقلبت ألفا فصار عندان ألفني فحذفنا إحدى األلفني احملذوفة األوىل 

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 ؟ماذا فعل

 طالب: ............
 الثانية؟  أوألوىل خالف بني النحاة هل احملذوف األلف ا

 طالب: ............
عندهم قواعد ميشون عليها لو كانت غري ألف مثال عندهم قواعد يرجعون إليها لكنها يف 

ألن النتيجة واحدة سواء كانت  ال يستفيدون منها شيئاالواقع العملي وأوساط املتعلمني 
 ائدة ما األوىل ابحلذف؟ األلف األوىل أو األلف الثانية لكن إحدامها أصلية والثانية ز 

 طالب: ............



 ،؟ ألنك إذا حذفتها هي فارضة نفسهاملاذاال ال، بعضهم يقول ال، األصلية أوىل ابحلذف 
تكون موجودة فارضة نفسها لكن الزائد إذا أن واألصل  ،ألف زائدة حذفت للحاجة هناك

وحروف  اين اجملرور ابحلرف""والث ،نظر القول الثاين وجهة رأيتحذف ما الذي يدل عليه؟ 
 ،وُربَّ  ،ويف ،وعلى ،وعن ،وإىل ،من"اجلر كثرية جدا ذكر منها املؤلف ثالثة عشر حرفا 

ي أَْسَرى  ُسْبَحانَ }من البتداء الغاية  ،والتاء ،والواو ،ومنذ ،ومذ ،والالم ،والكاف ،والباء الَّذ 

د  اْلَحَرام   َن اْلَمْسج  ه  لَْيالً م   د   إ لَى}وإىل النتهاء الغاية حنو  [1]سورة اإلسراء: {ب عَْبد  اْلَمْسج 

رميُت السيف عن القوس حبيث جاوز القوس  ،وعن للمجاوزة [1]سورة اإلسراء: {األَْقَصى
وُربَّ  ،ويف للظرفية املاء يف الكوب ،وعلى لالستعالء حنو جلسُت على الكرسي ،وانتقل منه

بََما}وقد أتيت للتكثري وقد أتيت للتحقيق  ،للتقليل ُربَّ رجٍل لقيته يَن َكفَُرواْ لَْو َكانُواْ  رُّ يََودُّ الَّذ 

ينَ   يقول أبو طالب: ،وقد حتذف ُربَّ ويدل عليها الواو [2]سورة احلجر: {ُمْسل م 
 وأبيَض يستسقى الغمام بوجهه

 
 ........................... 

. -عليه الصالة والسالم-يعين النيب    الواو واو ُربَّ
 وليٍل كموج البحر أرخى سدوله

 
 .............................. 

، االواو يسموهن  وقد تستعمل يف موضع  ،وقد تستعمل للتكثري ،ُربَّ تستعمل للتقليل واو ربَّ
واحد هلما للتقليل والتكثري كيف؟ جيوز؟ أتيت ُربَّ مرة واحدة وتكون للتقليل والتكثري يف آن 

 واحد! 
........................... 

 
 إذ خالفت لفظا ومعنى ربما 

على  يعين يف املستخرجات قالوا أن هذه املستخرجات وهذا يف علوم احلديث تزيد مُجَال 
لو أتيت إىل مسند أيب  ،كثريفأما املخالفة يف اللفظ  ،أصوهلا ويكون يف هذه اجلمل نوع خمالفة

 عوانة وتطبقه على صحيح مسلم وجدت فيه خمالفات كثرية يف اللفظ جدا ويف املعاين قليلة.
.............................. 

 
 إذ خالفت لفظا ومعنى ربما 

رب للتكثري ورمبا خالفت يف املعاين  ،فاملخالفات يف اللفظ رمبا خالفت يف اللفظ وهذا كثري 
ُكمْ  َواْمَسُحواْ }والباء لإللصاق  ،وهذا قليل فاستعملت رمبا يف معنييها التقليل والتكثري  {ب ُرُؤوس 

املال  ،زيد كاألسد والالم كما تقدم للملك "والكاف للتشبيه"، ،وبزيد داء [6]سورة املائدة:



ما رأيته مذ  ،وهو االختصاص كما يف قوهلم اجلل للفرس ومذ ومنذ جلر الزمان "ولشبهه"لزيد 
حنو وهللا واتهلل وابهلل وهي  ،والواو والتاء وهي حروف قسم مع الباء ،شهر أو منذ شهر

وأييت يف النعت  ،مساعية وال يقاس عليهاوهذا له أمثلة  "الثالث اجملرور ابجملاورة" ،حروف جر
اجلحر؟ واجلحر إعرابه خرب مرفوع ملاذا  أوهذا جحر ضب َخرٍِّب اخلرب الضب  ،والتأكيد

 وصفناه أبنه خرب قالوا جمرور ابجملاورة.
 يا صاِح بلغ ذوي الحاجات كلِّهم

 
 ............................ 

من أهل  ،وذوي مفعول منصوب وجر جملاورته للحاجات اجملرورة ،أصل كلهم أتكيد لذوي 
لكن  ،هلذا فهو يصلح مثاال ،العلم من قال إن قراءة اجلر وأرجلِّكم من أجل اجملاورة وأرجلِّكم

وأما قراءة اجلر وهي متواترة عطف على  ،األقربهذا م قراءة النصب عطفا على أيدَيك
رؤوسكِّم وامسحوا برؤوسكم وأرجلِّكم يعين متسح األرجل؟ نعم حيمل على مسح اخلفني أو 

فاملسح أييت يف لغة العرب مرادا به الغسل كما قرر ذلك  ؟حيمل على املسح املراد به الغسل
ومن نسب إىل الطربي أنه جييز املسح مبعناه الذي هو مثل مسح الرأس  ،الطربي يف تفسريه

 ليساملسح مبين على التخفيف  ،ألن مسح القدم ال يلزم منه االستيعاب ؛فقد افرتى عليه
من طرق   «ويل لألعقاب من النار»وقد أورد الطربي يف هذا املوضع حديث  ،مثل الغسل
روف يف مثل مسح الرأس أو مسح اخلف ما أورد ولو كان مقصوده املسح املع ،كثرية جدا

وُنسب إىل أيب جعفر  ،لكن ملا أورد هذا احلديث دل على أن مراده به الغسل ،هذا احلديث
 ،وقال هبذا القول أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،ابن جرير الطربي وهو وهي نسبة خاطئة

والذي يقرأ يف كالم ابن جرير  ،خيتلف عن هذا حممد بن جرير بن رستم الطربي من الشيعة
مراده  ؟وهو ال يدرك دقائق العبارات قد يقول أن ابن جرير يقرر املسح لكن ما مراده ابملسح

ولو   ،من طرق كثرية جدا «ويل لألعقاب من النار»ابملسح الغسل بدليل أنه أورد حديث 
 احلديث. كان املراد املسح املضاهي ملسح اخلف أو مسح الرأس ملا احتيج إىل هذا

 طالب: ............
 ويرى مسح الرجل الذي معناه الغسل. ،يرى املسح على اخلفني

 ختم هذه الرسالة ابلتوابع. -رمحه هللا تعاىل -املؤلف



 طالب: ............
 ؟كيف

 طالب: ............
 اجلار واجملاورة؟ قلنا أنه مساعي ما يقاس عليه.

الرسالة املختصرة املوجزة ابلتوابع وهي ما تتبع غريها يف  هذه -رمحه هللا تعاىل-ختم املؤلف
 إعراهبا وهي أربعة كما قال ابن مالك رمحه هللا:

 يتبع في اإلعراب األسماء األول
 

 نعت وتوكيد وعطف وبدل 
 اإلعراب األسماء األوليتبع في  

 
 نعت وتوكيد وعطف وبدل 

 فأوهلا النعت. 
يعين مطابق له يف  ""وهو اتبع مكمل ملا سبقه موضح له موافق له يف إعرابه وتنكريه وتعريفه

 ،تعريفه وتنكريه ويف إعرابه ويف إفراده وتثنيته ومجعه ويف التذكري والتأنيث واإلفراد وفرعهما
ح له "من متبوعه"يعين  ما سبق": "اتبع مكم ِّل يقول "موافق له يف  ،املنعوت املوصوف موض ِّ

الذي هو التأنيث  "والتذكري وفرعه"الذي هو فرعه فرع التنكري  اإلعراب والتنكري والتعريف"
مررُت  ،رأيت زيًدا الكرميَ  ،جاء زيٌد الكرميُ  "واإلفراد والتثنية واجلمع وفرعهما إن كان حقيقيًّا"

وقس على هذا إذا كان اإلعراب  ،جاءت هند الكرمية ،جاء الزيدان الكرميان ،بزيٍد الكرميِّ 
أييت  ،وكذلك إذا كان اإلعراب ابحلروف ،ابحلركات فال إشكال يف مثل هذه األمثلة

هو  ،اإلشكال إذا تعقب الوصف الذي هو النعت تعقب متضايفني مررُت بغالم زيد الكرميِّ 
ال بد من وجود  ،زيد؟ مررُت بغالم زيٍد الكرميِّ  أوالغالم  جمرور على كل حال أيهما الكرمي؟

ح وإال أحيااًن يكون الوصف للمضاف وأحياان يكون الوصف للمضاف إليه  قرينة ترج ِّ
 ليس أوواضح  ،الوصف ألي شيء؟ للمضاف [27]سورة الرمحن: {َوْجهُ َرب  َك ذُو َويَْبقَى}

ي تَبَاَركَ }بواضح؟ ذو للمضاف للوجه  ؟ ملاذاالوصف  [78]سورة الرمحن: {اْسُم َرب  َك ذ 
هذا إن   ،فعلى هذا ال جيزم أبن الوصف للمضاف وال للمضاف إليه إال بقرينة ،للمضاف إليه

حنو جاء زيد القائم  ،يقابل النعت احلقيقي النعت السبيب اكان حقيقيًّا يعين النعت حقيقي
 ، جاء احلقيقة نعت لزيد وإمنا هو نعت لألبهذا نعت سبيب ليس يف ،أو العامل أبوه ،أبوه



الزيدان  ،ال تلزم املطابقة هنا املطابقة لزيد املنعوت ابلسبب ال ابحلقيقة ،الزيدان العاملُِّ أبومها
"والثاين العطف وهو نوعان عطف بيان وعطف  .والعاملة أمها ،هند العامل أبوها ،العاملِّ أبومها

وعطف البيان يشرتك مع البدل زيُد بُن عمرٍو جاء زيُد بُن عمرٍو كيف نعرب ابن؟  نسق"
وعلى كل حال قيل ابلثالثة نعت أو بدل أو بيان هذا  ،صفة؟ منهم من يقول بدل أو بيان

على كل حال  ،عطف بيان أو العكس إال يف مسائل ، وما كان بدال يصح أن يعربخالف
يف معناه ويفارقه يف عطف وهو عطف بيان يف معناه وهو كالنعت ال -إن شاء هللا -أنيت إليها
 ،أقسم ابهلل أبو حفص عمر :حنو ،ال يكون إال مشتقا والعطف ال يكون مشتقا أن النعت

"وعطف  ا،عمر بدل أو عطف بيان جيوز أن يكون عطف بيان لكنه ال ميكن أن يعرب نعت
جاء ولكن وحىت ابلواو وهي ملطلق اجلمع"  نسق ابحلرف ابلواو وابلفاء وبثم وأو وأم وبل وال

ومث وهي للرتتيب  ،وابلفاء وهي للرتتيب والتعقيب جاء زيد فعمرو من غري فاصل ،زيد وعمرو
 [21]سورة عبس: {فَأَْقبََرهُ  أََماتَهُ } [22]سورة عبس: {إ ذَا َشاَء أَنَشَرهُ  ثُمَّ } :مع الرتاخي حنو

وأو للشك حنو جاء زيد أو  ،فيه تراخي [22]سورة عبس: {إ ذَا َشاَء أَنَشَرهُ  ثُمَّ }ما فيه فاصل 
 وأم للتفصيل حنو أجاء زيد أم عمرو. ،عمرو

 أعطف إثر همز التسويةها وأم ب
 

 ................................. 
 

ْرُهمْ  َسَواءٌ } ْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنذ   .[6]سورة البقرة: {َعلَْيه 
.......................... 

 
 أو همزة عن لفظ أي مغنية 

يكثر يف االختبارات ويف األسئلة هل جيوز كذا أم كذا؟  ،ال يعطف هبا إال يف هذه الصورةفأم  
جاء يف صحيح البخاري أن النيب  ،ال، هل جيوز كذا أو ألن أم ال يعطف هبا إال بعد اهلمزة

وأشكل هذا على الشراح  «هل تزوجت بِّْكرًا أم ثيًبا؟»قال جلابر  -عليه الصالة والسالم-
وال للنفي حنو  ،وبل لإلضراب حنو اضرب زيًدا بل عمرًا ،أن القاعدة كما ذكرانلكن يبقى 

وحىت للغاية مات  ،ولكن لالستدراك حنو جاء زيد لكن عمرو مل جيئ ،جاء زيد ال عمرو
التكرار  "التوكيد اللفظي بتكراره واملعنوي أبلفاظ خاصة"وهناك  ،الناُس حىت الصاحلون

أاتكِّ أاتكِّ الالحقون احبسي  ،أو قام زيٌد زيٌد فهذا تكرار للتأكيد ،اللفظي بلفظه قام قام زيدٌ 
والعني جاء  ،ومعنوي ويكون ابلنفس جاء زيد نفسه ،احبسي أتكيد بلفظه بتكراره اللفظي

]سورة  {أَْجَمعُونَ } "وأمجع" [73]سورة ص: {اْلَمالئ َكةُ ُكلُُّهمْ  فََسَجدَ }وكل  ،عمرو عينه



أي  "وتوابعه"على الروايتني  «أمجعون»أو  «فصلوا قعودا أمجعني وصلى قاعدا» [30احلجر:
وال يؤكَّد  ،أبصعون ،أبتعون ،أكتعون ،جاء القوم أمجعون ،توابع أمجع وهي أكتع وأبصع وأبتع

 بدل كل من كل" ،"البدل وهو بدل شيء من شيءواألخري من التوابع هو  .هبا دون أمجع
أعجبين زيد  "وبدل اشتمال"أكلُت الرغيف نصفه  "وبدل بعض من كل" ،جاء زيد أخوك
يريد أن  وإالَّ وقال زيد  ،غلط سبق لسانه ،جاء زيد الفرس "وبدل غلط" ،خُلُقه أو علُمه

قلنا أن عطف البيان يشتبه ويشرتك مع البدل يف كثري من الصور استثين  ،يقال جاء الفرس
 من ذلك ُصَور.

 وصالح لبدلية يرى 
 

 في غير نحو يا غالم يعمرا 
 وغير بشر تابع البكري  

 
 فليس أن يبدل بالمرضي 

حتتاج إىل شيء من التفصيل من أرادها رجع إىل شروح األلفية  الوهذه مسائل معدودة  
 وجيدها.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 النقاية 
 علم التصريف

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان: هـ14/6/1434 تاريخ المحاضرة:

 
  



 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
فالفن السابع من املتون املختصرة اليت أودعها السيوطي يف كتابه اجلامع ألربعة عشر فنًّا 

هو فن التصريف وهو شقيق النحو، وإذا كان النحو يبحث عن تغيري أواخر  وأمساه النُّقاية
الكلم فالتصريف يبحث فيما عدا ذلك من أوائل الكلمات وأواسطها، وإذا كان النحو 
مشب ًَّها بعلم الطب فالتصريف أو الصرف مشبَّه ابلتشريح وكل من الطب والتشريح هلا 

كرمي والتكليم مصدر املضعَّف صرَّف يصرف نصيب يف هذا الكتاب، التصريف مصدر كالت
تصريفا مثل كلم يكلم تكليما، وكرم يكرم تكرميا، الصرف والتصريف والنحو علمان يف غاية 
األمهية ملن يريد أن يتعلم الكتاب والسنة، وال يستطيع حبال من األحوال أن يتقن الوحيني 

ب ين   ب ل َسان  }يب العر  -عليه الصالة والسالم-الكتاب الذي نزل على حممد  ]سورة  {َعَرب ي   مُّ
ٍ  مُّبِّنيٍ  وكذلك السنة اليت هي بِّلَِّسانٍ  [195الشعراء:  -عليه الصالة والسالم-أقواله  َعَريبِّ

وأفعاله وتقاريره وأوصافه وهو املتحد ِّث بلسان العرب بل هو أفصح العرب ال يستطيع أن 
يتقن هذا العلم إال مبعرفة علوم العربية وعلى رأسها النحو والصرف وفنون البالغة، وستأيت 

قالوا عن علم  -شاء هللا تعاىل إن -الثالثة البيان واملعاين والبديع كلها ستأيت يف هذا الكتاب
التصريف أو علم الصرف َصَرف يصرف صْرفا مصدر والتصريف مصدر يصرف تصريفا 
والتشديد والتضعيف للتكثري قالوا: "علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحواهلا صحة وإعالال"، 

ة الكلم" فقول السيوطي: "علم" جنس يدخل فيه مجيع العلوم، وقوهلم "يُبَحث فيه عن أبني
أي ذواهتا كأوزان االسم والفعل على ما سيأيت تفصيله أوزان االسم والفعل، حنن أخذان يف 
النحو أن الكلمة أو الكلم ثالثة أقسام اسم وفعل وحرف، احلرف ال مدخل له يف علم 
التصريف مبين جامد على صورة واحدة فهو خمتص أببنية الكلم من األمساء واألفعال "كأوزان 

والفعل أبنواعهما واملصدر" وهو داخل يف االسم والصفات كذلك وما يتعلق هبما،  االسم
وقد تكون الصفة مجلة مبدوءة ابسم أو بفعل ألن اجلمل بعد النكرات صفات، وعلى كل 
حال كل ما قيل لو اقتصر على االسم والفعل كفى لكنهم أضافوا املصدر ألنه اسم بل هو 

يًضا وما يتعلق هبما كالزايدة واحلذف، الزايدة مثل استخرج أصل املشتقات كلها والصفات أ



استشفى استسقى، واحلذف كيد ودم ُحذِّف آخرها، قالوا "كالزايدة واحلذف واإلبدال" 
اإلبدال االصطفاء أُبدلت اتء االفتعال طاء، واإلدغام إدغام املتجانسني هذا أيًضا من 

ن الفك ومىت يستوي األمران؟ من يرتد مباحث علم الصرف، ومىت حيسن اإلدغام ومىت حيس
 ومن يرتدد، وعدُّوا مما خيل ابلفصاحة الفك مع إمكان اإلدغام كما يف قول الشاعر:

 الحمد العلي األجلل
 

 ..................... 
وما ذكر من القيود  ،هذا جنس يدخل فيه مجيع العلوم "علم"ومثلوا به يف كتب البالغة  

الال مث وأحواهلا صحة وإعأي ذواهتا كأوزان االسم والفعل  "أبنواعها"يبحث فيه أببنية الكلم 
هل هذا  ،بعد ذلك التمثيل كالزايدة واحلذف واإلبدال واإلدغام وبذلك خيرج سائر العلوم

يدخل فيه  ،ق على النحو؟ ال، ينطبق على الفقه؟ ال، أما علم يدخل فيه النحواحلد ينطب
سبق يف النحو  ،االسم تقدَّم "وبذلك خيرج سائر العلوم" :قال ،يدخل فيه سائر العلوم ،الفقه

 أنه أشرف من الفعل من قسيميه الفعل واحلرف وعالماته.
 بالجر والتنوين والندا و)ال(

 
 ومسند لالسم تمييز حصل 

ويصل ابلزايدة  ،واخلماسي ،والرابعي ،االسم منه الثالثي ،يعرف االسم من هذه العالمات 
يعين بضم الفاء وكسرها وفتحها وله  "فالثالثي وله )فَ َعل( مثلث الفاء" ،إىل سداسي وسباعي

عنب  ،فرس مفتوح الفاء ،فعل ابلنسبة للفاء مثلث يعين ابحلركات الثالث ،فعل مثلث الفاء
وما يتعلق ابلعني أربع  ،فما يتعلق ابلفاء له ثالث حركات ،صرد مضموم الفاء ،مكسور الفاء

فما تفتح فيه الفاء تفتح فيه العني فتقول فرس وتكسر  ،حركات فهو مثلث الفاء مربع العني
ملاذا صار الفاء  ،وتسكَّن العني فتقول فْلس ،وتضم العني فتقول عضد ،العني فتقول كبد

ثالثة فقط والعني أربعة؟ ملاذا زاد؟ ألنه ال يُبدأ بساكن فزادت العني وهي يف وسط الكلمة 
فمفتوح  ،يف بداية الكلمة والكلة ال تُبَدأ بساكن زادت السكون وال توجد يف الفاء ألن الفاء

ومكسور الفاء  ،وتسكَّن كفْلس ،وتضم كعضد ،وتكسر ككبد ،الفاء تفتح فيه العني كفرس
مكسور الفاء كذلك عينه إما أن تكون  ،ألان قلنا أن الفاء مثلثة مفتوحة ومكسورة ومضمومة

بُ  ،أو مكسورة كإبل ،مفتوحة كعَنب واحلُِّبك  ،أو ساكنة مثل جذع ،كأو مضمومة مثل حِّ
َماِء َذاِت اْلُحُبكِ }هذه ليست اللفظة اليت وردت يف سورة  الذارايت غريه  [26/195]   {َوالسَّ

وأما  ،وهو مهمل؟ ألنه مسع وما تكرر أتوا ملاذاطيب  ،هذه مهملة هذا اللفظ مهمل عندهم



ُبك ما له أمثلة غري هذا ابلنسبة للنادر مثل ُدئل وهو قليل وجد وله وزن وله أمثلة  ،أما حِّ
ُبك ،ومكسور العني مثل إبل ،مكسور الفاء مفتوح العني مثل عَنب  ،ومضموم العني مثل حِّ

 ،ومكسور العني كُدئل ،ومضموم الفاء مفتوح العني مثل ُصَرد ،وساكن العني مثل جذع
وساكن  ،ومضموم العني مثل عنق ،يف هذه الفنون أبو األسود الدؤيل عالقةومنها شخص له 

حركات كم يصري عندان من ، اآلن الفاء تضبط بثالث حركات والعني أبربع العني مثل بُ ْرد
 يتاثن النتيجة كانتإذا ضربنا ثالثة يف أربعة   ،لفظ؟ نتيجة ضرب ثالثة يف أربعة اثنا عشر

قالوا لكن ابب  ة،عشر  ان الكلمات اليت ذكرهتا صارت اثنيتولذلك لو عدد ؛كلمة  ةعشر 
ُبك مهمل  ،غري هذه الكلمة والفرق بينهما أن املهمل ال جتد له مثاال ؛وابب ُدئل قليل ،حِّ

ومخاسي   ،ورابعي كجعفر ،والقليل جتد له أمثلة لكنها اندرة هذا ابلنسبة للثالثي وهذه أوزانه
ما مع الزايدة وأ ،هذه األزان الثالثي والرابعي واخلماسي هذه بدون زايدات جمردة ،كسفرجل

أوزانه األصلية هي ما تقدم الثالثي و  ،والسباعي كاستخراج ،فهناك السداسي كانطالق
واملزيدة السداسي والسباعي وال يزيد على هذه األوزان إال إذا اقرتن به  ،والرابعي واخلماسي

ا يتعلق وال ينقص عن ثالثة إال ابحلذف وتقدم يف احلد يف التعريف وم ،اتء التأنيث أو حنوها
وقلنا أن الزايدة مثل االستخراج واستخرج  ،هبما ابلفعل ابالسم والفعل كالزايدة واحلذف

وأما ابلنسبة للحذف فقلنا أنه مثل يد  ،واستخرج ابلنسبة للفعل ،ابلنسبة لالسم ااستخراج
 والفعل ثالثي ،حروف ةثالثي َدَمٌو وَيَدٌي أصلها ثالث اودم كل منهما من حرفني لكن أصله

فَعل فُعل فعِّل مفتوح الفاء كضرب يعين مع فتح العني كله مفتوح  ،وله فعل مثلث العني
على أصله ما تصرف فيه ببنائه لغري  االفعل الثالثي كله مفتوح العني إذا كان ابقي ،العني

وأما  ،على بنائه للمعلوم يبقى مفتوح الفاء امثال مثل ُضرِّب وُعلَِّم ال، إذا كان ابقي ،املعلوم
مكسور العني   ،مفتوح العني كضَرب :معىن مثلثة؟ يعين فيها احلركات الثالث ماالعني فمثلثة 

َلَل كاقْ َعْنَسَس  :قال ،مضموم العني كشُرف ،كعلِّم "ثالثي ورابعي وله فْعَلَل كَدْحرَج وافْ َعن ْ
"ورابعي وله فعلل ومزيد اخلماسي وفعلل .. "وافْ َعلَّ وافْ َعلََّل كاْقَشَعرَّ وأفْ َعَل كأْكَرَم وَفعِّل

"فعل مثلث العني ورابعي ولو فعلل  وله :يقول ،ما زلنا يف الرابعي! فعَّل وفاعل وافعنلل"،
هذا موجود يف  ومزيده مخاسي وسداسي تَفْعَلَل وافْ َعن َْلل وافَعلَّل وافعلَّ وفعَّل وفاعل وتفاعل"

وتفعَّل   ،وتفاعل كتخاصم ،وفاعل كقاتل ،وأفعل كأكرم ،افعنلل كاقعنسس م،املنت عندك



"فإن  :يقول ،وافعلَّ كامحرَّ  ،واستفعل كاستخرج ،وانفعل كانقطع ،وافتعل كاجتمع ،كتكسر
حروفه األصلية املوزونة بفعل  "فإن سلمت أصوله"وهي احلروف األصلية  سلمت أصوله"

ا سلمت وهي املوزونة بفعل إذ ،األصل الفاء والعني والالم "فإن سلمت أصوله املوزونة بفعل"
لكن لو  ،يعين الفاء والعني والالم هذا األصل يف الوزن "فإن الزائد يوزن بلفظه"خبالف غريها 

الفاء والعني والالم اثبتة ألهنا  ،قاتل فاَعل :فاَعل تفعَّل تزن بنفس احلرف املزيد ا:جاء مزيد
أن هذا احلرف مزيد؟ زِّْنه مبا  كيف تعرف  ،هي احلروف األصلية يوَزن هبا احلروف األصلية

األصول األصلية تزن هبا احلروف الثابتة اليت هي الفاء والعني  ،يوافقه من فعل مع زايدة املزيد
زنه قل فاَعل تعرف أن  ؟قاتل كيف تعرف أن األلف زائدة ،والالم تعرف أن األلف زائدة

فعل مما يدل على أهنا واأللف تقابل األلف وليست موجودة ب ،الفاء أصلي يقابل القاف
والتاء هي عني الكلمة ألنك لو رددته إىل الفعل فعل قتل وجدت أن الفاء هي القاف  ،زائدة

الزايدة ألف  "فإن الزائد يوَزن بلفظه" ،والالم هي الم الكلمة ،والتاء عني الكلمة ،فاء الكلمة
بزايدة  "وضاَرب" ،وزنه فعل فكله أصول "كضرب" ،الزايدة ايء توزن بياء وهكذا ،توزن أبلف

من "خبالف غريها  "املوزونة بفعل"وهي  ""فإن سلمت أصوله ،األلف فاَعل فألفه زائدة
 وضعواحروف العلة جمموعة بوأي كما يف املنت عندكم ابلواو واأللف والياء ألهنم  حرف علة"

والياء هي حروف املد وهي الواو واأللف  ،عليها مهزة وهي ليست مهزة هي ألف وليست مهزة
 ؟ملاذا "فإن سلمت أصوله املوزونة بفعل من حرف علة فصحيح وإال فمعتل " ،حروف العلة

وعرفنا حروف العلة الثالثة  ،ألنه دخله أو زيد فيه فإنه اشتمل على أحد حروف العلة الثالثة
تسلم أصوله منها يعين وإن مل  "فصحيح وإال"إن سلم من حروف العلة  ،الواو واأللف والياء

إذا كان حرف العلة فاء الكلمة  ،أبن كان فيه أحد احلروف الثالثة حروف العلة فهو معتل
ومعتل  العني أي عني الكلمة   ،مثل وَعد فهو مثال قالوا للمماثلته الصحيح يف عدم التغريُّ 

أو أسفل؟ يف الوسط اجلوف يكون فوق  ،كقال هو األجوف ملاذا؟ ألن العلة يف جوفه
ومعتل العني أي عني الكلمة   ،يف وسطه قالوا ؟يف آخره أويف أوله حرف العلة ين "قال" أ

ومعتلُّ الالم مثل  ،ألن حرف العلة جاء يف جوف الكلمة ووسطها ؛كقال هو األجوف
رضي ألنه قد يكون  ،لنقصان آخره من بعض احلركات ارضي ومثل سعى يسمونه منقوص

والسكون  ،تظهر الر على الياء؟ الفتحة تظهر لكن الضمة هل مجيع احلركات تظه ،آخره ايء



ومعتل الالم كرضي  ،لكن حيذف حرف العلة من أجل السكون مل يرضَ  ،ال تظهر فيه احلركة
وذو الثالثة  :قال ،شرح املصن ِّف -الشرح -معنا ،منقوص لنقصان آخره من بعض احلركات

وذو األربعة لصريورته عند  ،ألنه يصري عند إسناده إىل اتء الفاعل على ثالثة أحرف كقلتُ 
 ا،واملعتل حبرفني يسمونه لفيف ،إسناده إىل التاء يعين اتء الفاعل على أربعة أحرف كرضيت

يعين حرفا  "مث هو مقرون إن تواليا" ، مسي مقروانً ان احلرفان من حروف العلة متوالينيفإن ك
أبن  "وإن مل يتواليا" ،لكن توى يعين هلك والتاوي اهلالك ،العلة فتوى كتوى توى وثوى مثلها

مسي األول مقروان القرتان  ،بدل مقرون افصل بينهما حبرف غري حروف العلة فيسمونه مفروق
حرف  مثل وهى األول ،ومسي الثاين مفروقا للتفريق بني حريف العلة ،احلرفني جبوار بعضهما

واألول  ،وفُ ر ِّق بني حريف العلة ابهلاء فسمي مفروقًا ،علة الواو واألخري ألف وبينهما هاء
ضرب  "وما نصب املفعول به من األفعال فهو متعدٍ  لتعديه إىل املفعول بغري واسطة" ،مقرون

 ،اوما يتعدى إليه بواسطة مر به يسمونه الزم ،زيٌد عمرًا نصب املفعول بدون واسطة وتعدى
"وما نصب املفعول به من األفعال فهو متعدٍ  لتعديه  ،ومثله قام وجلس هذه ال تتعدى الزمة

هناك أمثلة كثرية  "وغريه أبن مل ينصبه وإن نصب سائر املفاعيل"يعين من غري واسطة  إليه"
نصب  "وإن مل ينصب املفعول به فهو الزم وإن نصب سائر املفاعيل"لألفعال املتعدية 

يعين  ،أو نصب املفعول املطلق ،ونصب املفعول له أو ألجله ،يه الذي هو الظرفاملفعول ف
نصب ما وقع عليه الفعل  إذا ،لو نصب أي مفعول غري املفعول به الذي وقع عليه الفعل

وإذا نصب مل ينصب شيئا أو نصب أي مفعول غري املفعول به فإنه يكون الزما   فهو متعدٍ ،
نصب  ،وجلس جلوسا ،هل هو متعدي؟ قام قياًما نصب مفعوال ،جلس جلوًسا ،كقام قياًما

به وإمنا نصب املفعول املطلق  متعدي؟ الزم ملاذا؟ مل ينصب مفعوال أواملفعول هل هو الزم 
يعين أتيت إىل الفعل املاضي  "واملضارع بناؤه بزايدة حرف املضاَرعة" ،فهو الزم وليس مبتعدي

أي النون واهلمزة والتاء والياء  "أنيت"أو  "أنيت"موعة يف وهي اجمل ،وتزيد عليه حرف املضاَرعة
فاملاضي ينقلب إىل  ،تزيد أحد هذه احلروف على املاضي على صيغته فينقلب إىل مضارع

مضارع بزايدة أحد احلروف األربعة بدال من أن يكون احلدث وقع يف الزمن املاضي إذا زدت 
ومىت ينقلب الفعل من احلال  ،ال أو االستقبالأحد احلروف األربعة يكون احلدث وقع يف احل



واالستقبال إىل املضي؟ يعين عرفنا أنه إذا زيد عليه أحد احلروف األربعة انقلب من املاضي 
 العكس مىت؟ ،إىل احلال أو االستقبال

 طالب: ................
 ؟ ماذاإذا 

 طالب: ................
حرف نفي وقلب تقلب الفعل من  ،ي وقلب وجزمألن مل حرف نف ؛ال، إذا دخلت عليه مل

ولذلك ال تدخل على املاضي ألهنا تقلب املضارع إىل ماضي فماذا  ؛املضارع إىل املاضي
من نباهة بعض الطالب  ،تفعل يف املاضي ومن أصله مقلوب؟ أصله حدث يف الزمن املاضي

تدخل مل على املاضي  هل :سأله املدرس ليخترب مدى انتباهه قال ،املدرس يشرح وهو غافل
 قال مثاله قول الناظم: ،بصحيح قال هات مثاال ليسكالمه   ،قال نعم

 وجوزوا دخول لم على المضي
 

 كلم سعى ولم دعى ولم رضي 
 بصحيح. ليسهذه سرعة بديهة لكن علم مغلوط  

أحد احلروف  ،فاملضارع بناؤه بزايدة حرف املضارعة أحد احلروف اجملموعة يف أنيت أو أنيت
ومسي الفعل الدال على حصول احلدث يف احلال أو االستقبال مضارعا ملضارعته  ،األربعة

واحلرف  ،ملضارعته إايه يف اإلعراب بينما املاضي مبين ،االسم يف التصرف وقبول العالمات
 ،ملماثلته افاملشبه لالسم يف اإلعراب هو الفعل املضارع فسموه مضارع ،واألمر مبين ،مبين

فإن كان املاضي جمرًدا على فعل ابلفتح ثُ ل َِّثت عينه أو ثَ لَّْثَت عينه أي يعني  ،املضارعة املماثلة
 ،ضرب يضرِّب هذا مكسور العني ،وسأل يسأل ،ونصر ينُصر ،املضارع كضَرب يضرب

هلم  ليست ممنكثري من طالب العلم   ،سأل يسَأل مفتوح العني ،ونصر ينُصر مضموم العني
معرفة هبذه األوزان بل بعلم التصريف ابلكلية إذا مر عليهم حديث كنا ننتظر صالة العشاء 

حىت ختفِّق قالوا على زنة تضرِّب ألان  ،حىت ختفق رؤوسنا -عليه الصالة والسالم-مع النيب 
قالوا على زنة يضرِّب يعين  ،وفرق بني الراية ختُفق وبني الراس خيفِّق ،قرؤها ختُفقمسعنا من ي

ب من قرأ يف شروح األحاديث وجد العجائ ومن ،مكسور العني فضبطها ختفِّق وليست ختُفق
"فإن كان املاضي جمردا على فعل ابلفتح  ،تاج إليه من الفنونإحاطة الشراح جبميع ما حيُ 



 تالحظون أهنمولذلك  ؛ين عني املضارع فتكسر يف ضرب يضرب ونصر ينصريع ثَ لَّْثَت عينه"
حيتاجون إىل أن يقال بفتح العني بكسر العني بضم العني يقول من ابب نصر وينتهي  ال

أو من ابب ضرب يعين أنه مكسور  ،من ابب نصر؟ أنه مضموم العني معىن ما ،اإلشكال
"شرط مثلوا له بسأل يسأل  الذي الفتح""وشرط  ،وسأل مفتوح العني سأل يسأل ،العني

حروف احللق هي  "حرفا من حروف احللق"،يعين العني كون العني أو الالم  الفتح هلا كوهنا"
"وشرط الفتح هي حروف احللق  ،والغني واخلاء ،والعني واحلاء ،حروف اإلظهار اهلمزة واهلاء

كرأى يرى ومنع   "حرف حلق"م أي العني أو الالم كون العني حرف حلق أو الال هلا كوهنا"
ملاذا قالوا  ،وكون احلرف األخري حرف حلق مثاله كأل يكأل وشذ حنو أىب أيىب ،اهلمزة رأى

قالوا أو   ،إمنا أتى يف فائها ،شذ؟ ألن حرف احللق أتى يف أول الكلمة ال يف عينها أو المها
أو كان  ،كان املاضي على فعِّل ابلكسر فُتحت عني املضارع كعلِّم يعَلم ومثله فهِّم يفَهم

يف  ،املاضي على فُعل يعين مضموم العني ُضمت عينه يف املضارع كذلك مثل حُسن حْيُسن
صُلحت  «أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صَلحت صَلح اجلسد كله»حديث النعمان بن بشري 

لكن إذا جاءت مضمومة  «إذا صَلحت صَلح اجلسد كله» مثل حُسن حيُسن تصُلح يعين
 ،انتهينا من الفعل اجملرَّد "وغريه"واألكثر على أهنا مفتوحة  ،ضمت تبعا لذلك عني املضارع

يعين ماضيه فإن كان جمردا ثلثت عينه إىل آخر  اوغري اجملرد وهو املزيد ألنه قال فإن كان جمرد
"املزيد أي غري اجملرد وهو  "املزيد"أي غري اجملرد وهو الذي يقابل اجملرد  "وغريه" .ما تقدم

يعين دائما أبدا ما مل يكن أول ماضيه اتء زائدة فُيفَتح كيتعلَّم  ُيكَسر ما قبل آخره أبدا"
كيتعلم   "ُيكَسر ما قبل آخره أبًدا ما مل يكن أول ماضيه اتء زائدة فُيفتح" ،ويتكسَّر ويتدحرج

مثال قاتل مضارع يقاتل مكسور ما قبل  ،ألمثلة اليت تقدمت من األفعال املزيدةويتكسر ا
م ،اآلخر انقطع ينقطِّع فهو مكسور ما قبل اآلخر أبًدا يعين  ،اجتمع جيتمِّع ،خاصم خياصِّ
 ،تدحرَج يتدحرَج ،تكسر يتكسر ،إذا كان أول ماضيه اتء زائدة فيفتح تعلَّم يتعلَّم ،دائما

ثيا فمضارعه مفتوح األول يعين حرف املضاَرعة يُفتح إذا كان املاضي املضارع إن كان ثال
هذا الرابعي لكن الثالثي ضرب  ماذا؟هذا  ،أكرم يكرم ،أجاب جييب ،ثالثي دحرج يدحرِّج

 اوإذا كان رابعي ،فحرف املضاَرعة مفتوحٌ  اإذا كان ثالثي ،سأل يسأل ،نصر ينُصر ،يضرب
طيب  ،فرح هذا ثالثي يفرح ،أجاب جييب ،حرج يدحرجد ،ُيَضم حرف املضارعة أكرم يكرم



من غري الثالثي والرابعي مثل اخلماسي والسداسي هل تفتح كالثالثي أو تضم كالرابعي؟ 
امَحرَّ حيَمرُّ فما زاد على الرابعي يكون   ،اجتمع جيتمع ،استخرج يستخرج ،انقطع ينقطع

ُيَضم إذا كان  ؟يعين مىت يُفَتح وُيَضم حرف املضارعة ،كالثالثي مفتوح حرف املضارعة
طيب مخاسي يفتح  ،يُفَتح ضرب يضرب اإذا كان ثالثي ،دحرج يدحرج اماضيه رابعي

يعين من غري الثالثي  "ويُفَتح من غريه"سداسي يفتح فال ُيَضم إال إذا كان ماضيه ثالثيا 
يعين الثالثي  "فيفتح من غريه" ؟ الرابعي ألن الرابعي يضمماذاويفتح من غريه يعين 

واألصل  ،وحيَمرُّ  ،ويستخرج ،وينقطع ،وجيتمع ،ويقشعر ،واخلماسي والسداسي كيقعنسس
 نا اإلدغام يف اقشعر وامحر اقشعرر والثاين..ماذا؟ إذا فكك

 طالب: ..........
ألن احلرف املشدد عبارة عن  ؛ل حرفنيصارت ثالث حروف بد تأنت شددت وفكك

ثالث حروف جئَت  ، فإذا قلت مب نطقت به صارما ساكن والثاين متحركحرفني أوهل
ولذلك يعدلون  يف كالم العرب؛بعض الكلمات يصعب نطقها  ،ابملشدد وأردفته ابملخفف

إىل ما خيفف مثل التقاء ساكنني تعدل منه إىل حركة وإن كانت بعيدة كل البعد عن الكلمة 
؟ جير الفعل؟ من عالمات االسم اجلر ملاذا   [11]سورة اجملادلة: {َيْرَفِع ّللاَُّ } الفعل جُيَر 

َرت.  ُكسِّ
 طالب: ..........

ال يلتقي شيء يصلح للفعل السكون وقلنا بنا ملاذا ما جئ ،إذننعم اتقاء اللتقاء الساكنني
 يصلح للفعل الفتح والضم. ساكنان

 طالب: ..........
]سورة  {َيْرَفِع ّللاَُّ }؟ ما هو العامل هنا ،ل بهعمل العام نعم، حىت ال يتوهم أنه مضموم فيلغى

كان الفتح طيب لو رفعناه ألغينا عمل الشرط ولو فتحناه   ،جواب الشرط جمزوم [11اجملادلة:
 ، الذيطيب جررانه بغري سبب لو فتحناه بغري سبب ما لفت النظر فيقرأ طبيعي ؟بغري سبب

مور ميشي عليه لكن إذا ُجر  والفعل ال جير  يقرأ من غري تدبر وليس عنده إملام مبثل هذه األ
جتره يف مثل  تستطيع أن« إان مل نرده إليك إال أان حرم »يصل إىل احلقيقة ملاذا جر وسيسأل 



كيف تسكنه بلم قبل   ،مل نردده لكن اآلن مدَغم ،هذه احلالة؟ إذا فككت اإلدغام قدرت
]سورة  {َيْرَفِع ّللاَُّ } -جل وعال -وإذا فعلت به مثل ما فعلت أو مثل ما قال هللا ؟جازم

يبقى عندان الفتح  ،السكون متعذر ،الكسر متعذر ،حركته ابلكسر ما استطعت [11اجملادلة:
 والضم فهل يفتح أو يضم؟

 طالب: ..........
 ملاذا؟

 طالب: ..........
ولذلك لو قال مل  ؛النووي يقول يضم ألن بعده ضمة مناسبة «مل نرده إليك إال أان حرم»

لكن إذا أرجعناه إىل أصله قبل دخول العامل وهو الضم أال  يرى، النووي هكذا ،نردها فُتح
قد يتصور القارئ إلغاء  ؟ميكن أن يتصور أن العامل ملغى إذا رددانه إىل أصله وهو الضم

ل فيبحث عنده نوع إشكا اليكونوإذا فتحناه والقارئ يعرف أن أتثري العامل اجلزم  ،العامل
عندان إال الضم والفتح أيهما أوىل؟  يبق مل ،الكسر متعذ ِّر ،اآلن اجلزم متعذ ِّر ،عن السبب

وقال لو  "مل نردُّه" ،ألن ما بعده مضموم فيكون أيسر ا؛متعي ِّن الضميرى  -رمحه هللا -النووي 
املسألة مسألة  ،عني ِّ أن فيها هاء اهلاء لو أن الضمري يعود إىل مؤنث مل نردَّها قال الفتح هو املت

 ،ولذلك اختلفوا يف مثل هذا ا؛ملزِّم ليساستحسان يف مثل هذه الصورة ألن تعليلهم  أولزوم 
هو مسألة استحسان لكن هل األحسن أن أنيت ابلفعل على ما كان عليه قبل دخول العامل 

عامل ألن فيه أو ننقل الفعل من حالته قبل دخول ال ؟فيتصور يف مثل هذه احلالة إلغاء العامل
إن أرجعناه إىل أصله وهو  ؟عامل مؤثر وأثره مستحيل أثره األصلي وأثره البديل أيضا متعذر

وإذا حركناه حبركة غري عوده إىل أصله وغري حركة  ،الضم تصور القارئ أن العامل ملغى
ها العامل اليت ال ميكن اإلتيان هبا وحركة البديل الذي هو الكسر اللتقاء ساكنني هذه كل

 ملاذاعند القارئ حبيث أن هذه مل حرف جزم  يبقى عندان الفتح الذي يورث تسائال ،متعذرة
، لكن يعين لو ضم رجع إىل أصله مل نردُّه القارئ يقول ملغاة ملغاة ورجع إىل أصله ،فتحت

ين الناصب يتساءل حىت يصل إىل أن العامل عامل مؤثر لكن مل يظهر إذا رآها مفتوحة أ
وال بديله فال نستطيع أن نرجع لئال يرتتب عليه إلغاء العامل ومل يبق عندان إال لتعذر ذلك 

 الفتح.
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احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:
واليوم نبدأ بفعل األمر وهو  ،فسبق الكالم عن الفعل املضارع وأبنيته وفعل املاضي كذلك

 ؛يقولون هو مبين من املضارع ،اثلث األفعال ويصنف يف آخرها وهو مبين من املضارع
املضارع خيشى وإذا اقرتنت  ،ولذلك جتدون املضارع إذا اقرتنت به الم األمر صار مثل األمر

على ما جيزم به ويقولون يف األمر أنه مبين  ،به الم األمر وليخش مثل اخش الذي هو األمر
 ،فيه حرف علة ،ولذلك جتد اخَش بدون ألف حرف العلة أصلها خشي خيشى ؛مضارعه

املضارع خيشى إذا أدخلنا عليه  ،؟ على ما جيزم به مضارعهعالم يبىنهنا  ااألمر ابعتباره مبني
جتزمه حبذف  ،الم األمر أو مل أو غريها من اجلوازم قلت مل خيَش وليخَش حبذف حرف العلة

"إذا مل تستحي فاصنع ما طيب  ،وتبين األمر منه على حذف حرف العلة ،حرف العلة
وإن   «تستحي»اي إخوان احلديث فيه ايء  ،تستحي جمزوم بلم عالمة جزمه فيه ايء شئت"

كانت الرتمجة يف صحيح البخاري يف كتاب األدب ابب إذا مل تستحِّ كسرة فاصنع ما شئت 
 جمزوم فيه مل عالمة جزمه.. «فاصنع ما شئت»بياء  «يإذا مل تستح»والذي يف احلديث 
 طالب: ..........

 ينه؟ فيه ايء..أ
 طالب: ..........

َ الَ يَْستَْحي ي إ نَّ }نعم، بياءين  بلغة قريش بياءين حذفت الثانية وبقيت  [26]سورة البقرة: {اَّللَّ
البخاري ترجم بلغة متيم على أنه بياء واحدة  ،وجاء هبا احلديث ،واحدة على لغة قريش

قوله  ،فإذا دخل عليه اجلازم صار مثل غريه مل يستحِّ إذا مل تستحِّ كسرة ،استحى يستحي
ولذا يقولون مبين من املضارع  ؛يعين هو مشبه له يف حال اجلزم وفرع عنه "مبين من املضارع"

يعين  فإن كان"" ألمر من ذي مهزة""فإن كان ا ،أو يبىن على ما جيزم به مضارعه ،فيجزم
حنو أكرم تقول  "فإنه يفتتح به"يعين مما أول ماضيه مهزة قطع أو وصل  "األمر من ذي مهزة"

مهزة الوصل يف املاضي استخرج وكذلك تكون  ،من بناء األمر أكَرم مهزة قطع األمر منه أْكرِّم



 "افتتح بتايل حروف املضارعة"أي من غري ذي مهزة  "وإن كان من غريه" ،يف األمر استخرج
إن كان  ،إذا حذفته افتُتح بتايل حروف املضارعة بعد حذفه ،يعين الذي يلي حرف املضارعة

"فإن كان ساكًنا  ،التايل متحركا حنو دحرج يدحرج احذف حرف املضارعة فيكون دحرج
ل أي وإن كان ساكًنا فبالوص ،يقول يعين إن كان متحركا دحرج يدحرج دحرج فبالوصل"

كيف أييت   اإن كان ساكنا فبالوصل يعين التايل حلرف املضارعة ساكن ،هبمزة الوصل يفتحح
حرف مضارعة وهو ساكن؟ ألنه مسبوق حبرف املضارع مثال يذهب التايل حرف املضارعة 

إذا حذفت حرف املضارعة وأردت منه األمر إن كان ساكنا فبالوصل تدخل عليه  ،ساكن
فعل األمر ء هبا فتدخل للتوصل إىل النطق بل ساكنة وال ميكن االبتداألن الذا ؛مهزة الوصل

أبن تال حرف املضارعة  "وإال"حنو اخرج  "مضموًما إن تاله ضم"مهزة وصل فتقول اذهب 
جئنا هبمزة الوصل  ،إشكال أن يفتتح ابلفتحة والكسرةال   هألن "افتُتح به"فتح أو كسر 

يف املضارع ندخل عليه مهزة  ار وكان يف األول ساكنملاذا؟ لنتوصل إىل النطق بفعل األم
ابلفتح أو  "وإن تاله فتح أو كسر افتتح" ،الوصل لنتوصل إىل النطق به لئال نبدأ بساكن

أي األمر   "وحركُة ما قبل آخره"حنو اعلم واضرب  "مكسورا" ،الكسر ما فيه إشكال
اذهب ما قبل  ،ما قبل آخره وحركة ما قبل آخره كاملضارع""كاملضارع فتحا وضما وكسرا 

"فتحا ويف األمر هو مفتوح ما قبل آخره كاملضارع  ،اآلخر يذهب ما قبل اآلخر مفتوح
والكسر يضرب ومثله األمر  ،للضم والكسر ينصر ينصر مضارع األمر منه انصر وضما"
عِّل مث بعد هذا املصدر بفَعل ابلفتح وف ،فما قبل اآلخر يف األمر مثله يف املضارع ،اضرب

وفهِّم لفعِّل  ،مثل ضرب هذا فعل ضراب ،ابلكسر حال كوهنما متعديني فَعل ابلفتح والسكون
 فْهما ابن مالك رمحه هللا يقول يف ألفيته:

 فْعل قياس المصدر المعدى
 

 من ذي ثالثة كردى ردى 
سواء كان  مثل الضرب والفهم مصدر ضرب وفهِّماملصدر من الثالثي فْعل  ،يعين املتعدي 

 وأما الالزم وفَعل الالزم. ،مفتوح العني أو مكسور العني
 اوفَعل الالزم مثل قعد

 
 له فعول باطراد كغدا 

ولفعل ابلفتح حال كونه الزما فعول ابلضم كخرج خروجا وكالم ابن  ،وأيضا فعِّل ابلكسر 
 مالك واضح.



 وفَعل الالزم مثل قعد
 

 له فعول.................. 
 قعود. 

......................... 
 

 ..............باطراد كغدا 
وفعِّل ابلكسر الزما أيضا ألان انتهينا من املتعدي سواء كان فَعل أو فعِّل  ،ومثله خرج خروجا 

الالزم فَعل ابلفتح مصدره فُعول كخرج خروجا  ،مصدره فْعل مثل ضرب ضراب وفهم فهما
 وغدا غدوًّا.

 وفعل الالزم مثل قعد
 

 له فعول باطراد كغدا 
 وفعِّل الالزم ابلكسر له فَعل ابلفتح كفرح فرًحا يقول ابن مالك رمحه هللا: 

 م بابه فَعلوفِعل الالز 
 

 كفرح وكَجوى وكَشَلل 
 ....................... 

 
 كفرح وكجوى وكشلل 

وهو الزم وابب مصدره فَعل كفرِّح فَرحا وكجوى جوَِّي جوى وشلِّل  ،ألن وزنه فعِّل فرِّح 
 معناه؟ احُلب الشديد يقول الشاعر: مااجلوى  ،شَلل

 ولو أن ما بي من جوى وصبابة
 

 على جمل لم يدخل النار كافر 
 ؟! كيف 

 ولو أن ما بي من جوى وصبابة
 

 على جمل لم يدخل النار كافر 
 ؟! ماذا 

نعم، اجلمل هذا من شدة اجلوى والصبابة والعشق ينحل ويستدق حىت ميكنه الدخول يف َسم 
 ! هذه املبالغةأهل النار اجلنة شف  وإذا دخل اجلمل يف سم اخلياط دخل ،اخلياط

وأما فُعل  ،ويكون متعداي اعرفنا فَعل وفعِّل يكون الزم ،ولفُعل ابلضم وال يكون فُعل إال الزما
 ،وسُهل سهولة ،كصُعب صُعوبة  :فال يكون إال الزما بناؤه فُ ُعولة فُعل فُعولة بضم الفاء

ى فعالة وفُصح ألن فيه وعُذب عُذوبة كصعب صعوبة وله أيضا بناء عل ،وعُذب عُذوبة
 بفتحهما كَجُزل َجزَالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة فعولة.

 فعولة فعالة لفعل
 

 كسهل األمر وزيد جزال 
 



وهذا هو  ،وزيد جزال فعولة فعالة لَفُعل كسُهل األمر يعين سهولة وزيد جزال يعين جزالة
وما ورد على خالف ذلك فليس مبقيس يعين  ،القياس الثابت يف مصدر الفعل الثالثي

َي  قاس عليه بل يقتصر فيه على السماعمساعي ال ي حنو َسُخط ُسْخطا َسُخط ُسْخطا وَرضِّ
َذَهب قياس املصدر يف فَعل فْعل أو لفعل ابلفتح الالزم وفاء ذهب الزم  ،رِّضى وَذَهب َذَهااب

كخرج خروج األصل أن يقال ذهب ذهواب ولكن مسع ذهب ذهااب وال مصدر غريه   فعول
 وشكر شكرا وعظم عظمة يقول ابن مالك:
 وما أتى مخالفا لما مضى

 
 فبابه النقل كُسْخط ورضى 

 مضىوما أتى مخالفا لما  
 

 فبابه النقل كسخط ورضى 
 ُسْخط يف مطلع األلفية مذكور يف مقدمتها: 

 وتقتضي رضى بغير سخط
 

 فائقة ألفية ابن معطي 
كأكرم إكراًما كأكرم إكراما وفعَّل له تفعيل مثل صرَّف تصريف وهذا الفن هو   وألفَعل إفعال 

ً  َوَكلَّمَ }إيش؟ التصريف فعل له تفعيل إن كن صحيحا كفرج تفرجيا  ُ ُموَسى تَْكل يما ]سورة  {اَّللَّ
 ذَّبُواَوكَ }وأييت على فِّعَّال فِّعَّال أييت على فِّعَّال كذَّب تكذيبا أييت على فِّعَّال  [164النساء:

 ً ذَّابا  ،وهو قليل والقياس التكذيب مثل التكليم والتفريج والتصريف [28]سورة النبأ: {ب آيَات نَا ك 
وتَ ْفعَِّلة إن كان معتال يعين إن كان صحيحا التفعيل وإن كان معتال التفعلة زكَّى تزكية يقول 

 ابن مالك رمحه هللا:
 وغير ثالثة مقيس

 
 مصدره كقدس التقديس 

 وزكه تزكية وأجمال 
 

 إجمال من َتَجميال َتَجمَّال 
 اآلن يبحثون الفعل مث يبحثون له عن مصدر ملاذا ال يكون العكس؟  

 طالب: ..........
نناقش يف السماعي والقياسي هذا شيء اثين لكن أنتم ترون اآلن كل  ال حنن؟ ماذااألصل 

ال؟ ملاذا ال يكون العكس أنيت ابملصادر  أوالكالم على األفعال مث نبحث عن مصادر صح 
ال؟  أووأنخذ منها أفعال جتدون يف كتب اللغة املادة على الفعل ما هي على املصدر صح 

 ريني.؟ أيهما األصل املصدر عند البصملاذا



....................... 
 

 وكونه أصال لهذين انتخب 
يعين وكونه يعين املصدر هلذين الفعل واملشتق انتخب هو األصل فكيف نبين األصل على  

ابلفعل ذهب يذهب ذهااب وإىل آخره ضرب الفرع؟ أول ما تبدأ بتصاريف الكلمة تبدأ 
يضرب ضراب يعين هل نقول إن املصدر هو األصل مبعىن هو أول ما يتكلم به مث يفرع عنه أو 

 أن هذا جمرد اصطالح.
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

إشكال  العند الكوفيني  ،لكن البصريني يقولون إن األصل املصدر أصل مجيع املشتقات نعم
 ولذلك أشكل عليهم القول أبن لفظ اجلاللة هللا مشتق.

 طالب: ............
هللا هذه  -وعال -ما يشتق من فعل هو يشتق بفعل؟ املقصود أشكل عليهم كونه هللا جل

األلوهية  ،ومعروف أن املشتق يرجع إىل أصل اكيف يكون االسم مشتق  ،اللفظة كوهنا مشتقة
أال يشكل  ،أيله إالهة واشتق منها لفظ هللا ألنه املألوه املعبود حبق هذه األصل مصدر وألِّه

قالوا إن هذا  ؟هذا على اصطالحهم؟ فيه كلمة وجدت قبل لفظ اجلاللة عشان يشتق منها
اآلن لو  ،اللغة ميشوهنا على القواعد جملرد التمرير أهلجمرد إجراء للقواعد فيه أشياء عند 

 إعراهبا؟ مااألرض السموات نظرت يف خلق هللا السموات و 
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 مفعول به صح؟
 طالب: ............



فهل السموات وقع عليها الفعل أو وقع  ،يف تعريفهم للمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل
أو إقْ َوامة على  إقامة إجازة أصلها إقَ َوامة ،الفعل هبا؟ فما جتري على قواعدهم إال ابلتمرير

 خالف بينهم إجازة إَجَوازة أو إْجَوازة يقولون حتركت الواو وتُوهُّم انفتاح ما قبلها إْجوازة.
 طالب: ............

 وش هو؟
 طالب: ............

 ما أمسعك!
 طالب: ............

قالوا توهم انفتاح ما  ا،مفتوح احىت يكون متحرك اساكن كيف ميرروهنا ألهنا ما تقلب ألف نعم
 اإذا كان ساكن ،قبلها بعضهم يفتحهما وأصلها إَجوازة وإَقوامة لكن األكثر على أنه ساكن

قالوا وتوهم انفتاح ما  ،حىت مترر القاعدة مضبوط اما جتري عليه القاعدة ما تقلب الواو ألف
األمور ما وجدوا  قبلها فبعض األمور متشي انسيابية وبعضهم ابلعك ابجلر الثقيل مثل هذه

ألن لفظ اجلاللة على اصطالحهم وعلى قواعدهم مشتق لكن من يتصور أن هناك  ؛جوااب
 ،الكوفيون أمسح من البصريني يف هذا يف اعتماد القواعد ؟شيء قبل هللا ليشتق منه امسه

 الكوفيون متشي أمورهم 
كثري فروع هلذه القواعد   مُسع من العرب كالم ،ما يلتزمون ابلقواعد على أهنا نصوص منزَّلة

قواعد  ،قواعد احلديث ،واستنبطت منها هذه القواعد وقل مثل هذا يف قواعد الفقه مثال
استنبط منه قاعدة  ،مُسع كالم مث صنف هذا الكالم وأدرج جمموعة منه حتت قاعدة ،التفسري

 الثال فصارت قواعد الكوفيون جمرد ما خيرج م ،وجمموعة أخرى استنبط منه قاعدة أخرى
 ،البصريون إذا خرج عن القاعدة مثال ولو كان مسموعا من العرب ،حيكمون عليه ابلشذوذ

نعود إىل خلق  "وفعلل له فعللة كدحرج دحرجة" ،له أصل من كالم العرب وصفوه ابلشذوذ
هللا السمواتِّ واألرَض هم مشوه على أنه مفعول به وإن كان ال ينطبق عليه تعريف املفعول 

بن هشام ما أعربه الولذلكم جتدون يف مغين اللبيب  ؛يه فعل الفاعل وإمنا وقع بهما وقع عل
وهناك ردود ومناقشات حول هذا الكالم وأرجعه بعضهم إىل  ،مفعول مطلق :قال ،به مفعوال



وطالب العلم إذا  ،أصل املسألة لكن هذايعنينا  الوالتطويل يف مثل هذا  ،خالفات عقدية
وفاعل واملفاعلة تكون بني  "وفعلل له فعلة كدحرج دحرجة" ،ع بنفسهأثري عنده إشكال يتاب

طارق  ؟تكون من طرفنيأن ال؟ مطرد كل مفاعلة بني طرفني؟ سافر يلزم  أوطرفني هذا مطرد 
 قتاال وله أيضا مفاَعلة مقاتلة. "وفاَعل له فعال كقاتل" ؟النعل

 ِفْعالل أو فعللة لفعلال
 

 ......................... 
 من األلفية. 

........................ 
 

 واجعل مقيسا ثانيا ال أوال 
 دحراجا وقاتل قتاال دحرج دحرجة ودحراجا.يقول دحرج  

 فعالل أو فعللة لفعلال
 

 .......................... 
 دحراج ودحرجة فعالل دحراج فعللة دحرجة لفعلال دحرج. 

........................ 
 

 واجعل مقيسا ثانيا ال أوال 
وفاعل له فعال  ،املقيس الثاين فعللة يعين دحرجة ودحراج ليس مبقيس مسموع مساعي 

وفاعل له فعال ومفاعلة كقاتل قتاال ومقاتلة وضارب ضرااب ومضاربة وخاصم  ،ومفاعلة
 خصاما وخماصمة.

 لفاعل الفعال والمفاعلة
 

 وغير ما مر السماع عادلة 
هو مساعي يعين غري ما مر من املصادر السابقة فإنه حيفظ  انيعين غري ما ذكر من األوز  

"وما أوله مهزة لوصل من املاضي فاملصدر له وزنه بكسر اثلثه وزايدة  ،مساعي وال يقاس عليه
وزايدة ألف قبل آخره  ،كاقَعنسس أوله مهزة وصل اقعِّنساسا بكسر اثلثه  ألف قبل آخره"
 ،وامحر  امحرارا ،واستخرج استخراجا ،ع انقطاعاوانقط ،واجتمع اجتماعا ،واقشعر اقشعرارا

كتدحرج   "وما أوله اتء فمصدره بضم رابعه"يعين مصدره  "وما أوله اتء وزنه بضم رابعه"
 .وتكسَّر تكسرا ،وتقاتل تقاتال ،بضم رابعه الرابع الراء تدحرجا ،تدحرجا

املرة بناؤها من غري الثالثي  ،وبعد أن انتهينا من هذه املصادر عندان اسم املرة واسم اهليئة 
واستخرج  ،زد عليه اتء انطالقة ،املصدر انطالقا ،بتاء تزاد على املصدر انطلق انطالقة



 "إن عري من التاء بَفْعَلة"أي من الثالثي  "ومنه" ،استخراجا املصدر زد عليه اتء استخراجة
م   "فبالوصف"غري ثالثي من التاء ثالثيا أو  "وإن مل يَ ْعُر منها"ابلفتح حنو ضرب ضربة  كرحِّ

بُُّكْم ذُو َرْحَمة   فَقُل}ال بد من الوصف لتكون مرة  ،واستعان استعانة واحدة ،رمحة واحدة رَّ

عَة    .[147]سورة األنعام: {َواس 
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 ؟ما به
 طالب: ............

يقول فإن مل يْعُر منها من الثالثي إن عري من التاء بفْعلة حنو ضرب ضربة لكن إذا كان فيه 
التاء تزاد من أجل الداللة على الواحد  ألن "اتء فإن مل يعر منها ثالثيا أو غريه فبالوصف"

 ،لكن إذا كانت أصلها موجودة فمال الذي يدلنا على أهنا مرة الوصف كرحم رمحة واحدة
وهل كل وصف يفيد املرة؟ ال، الوصف بواحدة فربكم ذو  ،ن استعانة واحدة إىل آخرهواستعا

ابلكسر   "واهليئة من الثالثي بناؤها بفعلة" ؟ ال،رمحة واسعة فنقول ملا وصفناها أفادت املرة
لسة لسة الرجل وكانت " :يف البخاريو  ،كجلست جِّ وكانت أم الدرداء جتلس يف الصالة جِّ

"واهليئة من الثالثي بناؤها بفعلة  «وإذا قتلتم فأحسنوا القِّتلة» ،لستهاهذه هيئة ج "فقيهة
 كجلست جلست اخلطيب وال تبىن من غري الثالثي وفَ ْعلة كما يقول ابن مالك:ابلكسر"  

 وَفعلة لمرة كَجلسة
 

 كِجلسةوِفعلة لهيئة  
 في غير ذي الثالث بتَّ المرة 

 
 ..................... 

 يقول وال تبىن اهليئة من غري الثالثي ولذا يقول ابن مالك رمحه هللا: 
 وَفعلة لمرة كَجلسة

 
 وِفعلة لهيئة كجلسة 

 الثالث بت المرةفي غير ذي  
 

 وشذ فيه..................... 
 يعين يف غري ذي الثالث. 



........................ 
 

 ...............هيئة كالخمرة 
من  ،كقوهلم هي حسنة اخلمرة وهو حسن العِّمَّةشذ بناء فعلة السم اهليئة من غري الثالثي   

هو حسن العِّمة اآللة بناؤها مِّفَعل ومِّفَعال ومِّفَعلة بكسر أوله  ،اختمرت املرأة واعتمَّ الرجل
ْعَول مِّفَعلة  ،وذكر الشارح مِّسَواك مفعال ،وفتح اثلثها بكسر أوهلا وفتح اثلثها يف األشهر كمِّ

ومن غري األشهر مِّنَخل ومِّسَعط  ،ومِّفَعلة مطرقة ،ومِّفَعال مِّسَواك ،مِّفَعل مِّعَول ،مطرقة
ْعَول  ري األشهر وهيصارت من غ ملاذا ،ومِّدَهن جارية على مِّفَعل منخل ومسعط ومدهن كمِّ
 ملاذا؟ 

 طالب: ............
يصري على غري  كيفقال اآللة بناؤها مِّفَعل كمِّعَول ومنخل   هومن غري األشهر؟  كيفطيب  

اآلن معول هذا  ،ومن غري األشهر منخل ومسعط ومدهن ،ومن غري األشهر مطرقة ؟شهراأل
 يوجداألشهر وجاري على مِّفَعل قياسي لكن غري األشهر منخل ومسعط ومدهن ملاذا؟ 

 جواب؟
 طالب: ............

 هو؟ الغرابل مذكَّر. مامنخلة املنخل 
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 ذا؟ ماها تعرف الشعار ذو املطرقة واملنجل؟ م
 طالب: ............

 ؟ شعار َمن؟ملن
 طالب: ............

 سبب التفريق بني منخل ومعول؟ب أيتيناأحد 



 طالب: ............
 معول أشهر ومنخل من غري األشهر ملاذا فرق بينهما. ؟ال، أان أقول ملاذا ذاك هو األشهر

 طالب: ............
 ال ال، أنت ما فهمت قصدي.

 طالب: ............
 تُراجع اي شيخ؟ خالص غدا إن شاء هللا.

"املكان بناؤه من ثالثي على مفَعل بفتح أوله والعني إن  :املكان ،املرة واآللةو انتهينا من اهليئة 
نعم إذا كان حرف العلة يف أوله  ،ومر املثال ابألمس إن مل يكن مثاال يف أوله مل يكن مثاال"

صار مثاال مثل وعد إن مل يكن مثاال واملثال معتلُّ فاء الكلمة كَوَعد ملاذا؟ ملماثلته الصحيح 
إن مل يكن مثاال على مفَعل كمذَهب طيب ُمْدَخل  ،يف عدم التغري هذا ذكرانه ابألمس

  الذينسميه مدَخال نحناألصل َمدَخل  ؟مضموم ملاذامدخل صدق وخمرج صدق  ،وخُمْرَج
مدَخل وخمرَج إن مل يتعد املخرج املعتاد هذا األصل فيه املكان وذاك  ،يدخل معه وخيرج منه

ُمدَخل وخُمرَج يف أي كالم جاء الضم؟ يف القرآن ما لنا كالم وهو يقول هنا من ثالثي على 
 َمفَعل إن مل يكن مثاال.
 طالب: ............

املثال معتل  "وابلكسر للعني إن كان مثاال"ملصدر دخول وخروج دخول املصدر املقصود به ا
أي من غري الثالثي بلفظ املفعول  "ومن غريه"األول معتل الفاء مثل وعد واملكان منه َمْوعِّد 

طيب  ،ومن غري الثالثي بلفظ املفعول كمستخرج ملكان االستخراج اسم مكان مستخرج
؟ مكان؟ مستخرج على ماذا أوة هذا مكان مستخرج أيب عوان ؟املستخرجات على الكتب

املستخرجات معروفة يف كتب احلديث هل هو  ،الصحيح كأيب عوانة وحنوه فاجتنب إىل آخره
اسم مكان؟ أو هو مكان وضع فيه هذه األحاديث؟ الكتاب وعاء ومكان وضعت فيه هذه 

ن اليت يف مبعىن أن صاحب املستخرج روى املتو  ،األحاديث اليت استخرجت على الصحيح
والصفات املقصود هبا الصفات  ،ابختصار يعين ،الصحيح أبسانيده هو من غري طريق املؤلف



يعين من الثالثي  ،املشبهة أي بناؤها للفاعل واملفعول من غري الثالثي يكوانن بزنة املضارع
 وللمفعول بزنة مفعول من الثالثي. ،للفاعل بزنة فاعل

 طالب: ............
 هي؟ ما

 طالب: ............
 نقول هنا مكان مشهور؟ ماذا؟ موعد.. اومكان االجتماع ما يسمى موعد

 طالب: ............
 املوعد املسجد موعدكم املسجد..

أما ابلنسبة للثالثي واضح اسم الفاعل  ،الصفات أي بناؤها للفاعل واملفعول من غري الثالثي
روب من غري الثالثي يكوانن بزنة املضارع على فاعل واسم املفعول على مفعول ضارب ومض

 ،وبكسر متلو ِّ اآلخر أي ما قبله يف اسم الفاعل ،وزايدة إبدال أوله ميما مضمومة فيهما
وبكسر متلو  ،وفتح ما قبل اآلخر ابلنسبة السم املفعول مدحرَج ،تقول دحرج فهو مدحرِّج

حرِّج ومدحرَج ومتدحرِّج اآلخر أي ما قبله يف اسم الفاعل وبفتح يف اسم املفعول كمد
وزنة  ،ومتدحرَج ومستخرِّج ومستخرَج وبناؤمها منه يعين من الثالثي زنة فاعل يف الفاعل

لكن لَفعِّل َفعِّل   ،يف املفعول كضارب ومضروب وكاتب ومكتوب وشاهد ومشهود مفعول
فعل من فرح  ،غة عن ايء النسبيَفعِّل وقد يستغىن هبذه الص ،كذلك وْصًفا كَفرَِّح فهو َفرِّحٌ 

 صيغ املبالغة ويوصف هبا مع املبالغة ويستغىن هبا عن ايء النسب.
 لسُت بليلي ولكني نِهر

 
 ....................... 

 لست بليلي ولكني نهر 
 

 ال أدلج الليل ولكن أبتكر 
هذا َفعِّل ولَفُعل ابلضم فْعل ابلسكون   ،وفعالن كشبع فهو شبعان ،كَسوِّد فهو أسودوأفعل   

 .وهذه األوزان صفات مشبهة ابسم الفاعل ،وفعيل كجُمل فهو مجيل ،كضُخم فهو ضْخم
 :حروف الزايدة وهي عشرة جيمعها قولك سألتمونيها -رمحه هللا تعاىل -بعد هذا ذكر املؤلف

فاأللف والواو  ،واأللف ،واهلاء ،والنون ،والياء ،والنون ،والواو ،وامليم ،والتاء ،واهلمزة ،السني
  ،والياء اليت هي احلروف اللينة وهي حروف علة هذه الثالثة تكون زايدة مع أكثر من أصلني



 ،ألن أصل املادة ضرب ما فيها ألف ؛زيدت فيها األلف ،كضارب وعجوز وقضيب ضارب
وقضيب هذه هي  ،ا ليست يف األصل من احلروف األصلية يف فعلوعجوز الواو زائدة ألهن

 ،الياء األلف يف ضارب والواو يف عجوز والياء يف قضيب هذه زوائد ال مع أصلني فقط
تكون؟ أصلية ما تكون  ماذاتكون مزيدة مع أكثر من أصلني لكن إن كانت مع أصلني فقط 

أو يف قال؟ ليست زائدة إمنا هي من بنية نقول ايء زائدة يف بيت؟  ،مزيدة كقال وسوط وبيت
هذه ثالثة األلف والواو والياء والرابع اهلمزة وتكون زائدة مصدَّرة قبل ثالثة أصول أو  ،الكلمة

مؤخَّرة بعدها كإصبع ومحراء خبالفها وسطا أو أوال أو آخرا بدون ثالثة أصول يعين كما تقدم 
احلرف اخلامس مما يزاد وامليم تكون زائدة مصدرة وامليم  ،أو أوال أبكثر ،يف احلروف الثالثة

ال تكون زائدة إال إذا كانت قبل  ،ال يف الوسط وال يف اآلخر ،قبل ثالثة أصول كمِّخدَع
 ،والنون تكون زائدة بعد ألف زائدة كندمان ،ثالثة أصول فتكون قبلها مصدرة هبا الكلمة

ا ليست من الندم اليت هي أصل الكلمة قلنا األلف زائدة ألهن ،ندمان زائدة بعد ألف زائدة
ويف الوسط  ،ندم ال أصلية كرهان النون هذه املادة رهن موجودة يف األصل فليست زائدة

يعين يف أثناء الكلمة غري الوسط كعنرب ما نقول  ،ساكنة حنو غضنفر امسًا لألسد ال يف احلشو
غِّْرنَ ْوق وتكون أي النون زائدة وال يف الوسط إذا كانت متحركة كغرنيق أو  ،النون زائدة هذه

َلل وانفعل وابهبما من املضارع واألمر واملصدر والصفات  ،فيما مرَّ من أبنية الفعل وهو افَعن ْ
 ،تقدمت وأمثلة املتكلم أو التكلم ومن معه مطلقاو يعين األمثلة اليت مضت  ،ومضارع التكلم

خص إذا تكلم هو ومن معه يقول يعين الش ،مضارع املتكلم ومن معه مطلقا ،أمثلة املتكلم
وقد يقوهلا من ابب التعاظم فيتحدث عن نفسه مبفرده  ،ألهنم مجع ؛نذهب ما يقول أذهب

وقد يقول الواحد حنن إذا تكلم عن نفسه بصيغة اجلماعة إن   ،بصيغة اجلماعة يعظ ِّم نفسه
وقد يكون موقعه ألنه معظَّم عند قومه قد  ،ن من البشر قد يكون سببه التعظيم أو التعاظماك

اللفظ يف  ،هذا موجود ،والعرب تؤك ِّد فعل الواحد بضمري اجلمع ،يستشعر ذلك ويقول حنن
تؤكد فعل الواحد بضمري  [2]سورة يوسف: {أَنَزْلنَاهُ  إ نَّا}صحيح البخاري يف تفسري سورة 

ف السابع مما يزاد من احلروف والتاء وهو احلر  ،اجلمع كما ذكر ذلك البخاري يف صحيحه
وإذا أردت أن تصف امرأة مؤنثة  ،املذكر مسلم ،تكون زائدة يف وصف املؤنَّث حنو مسلمة

"وما مر من تفعلل وتفاعل وتفعَّل وافتعل وابهبا ومضارع  ،مؤمن مؤمنة ،فتقول مسلمة



عَّل وافتعل كلها وتف ،التاء زائدة وتفاعل كذلك :تفعَّل ،األبنية هذه كلها تقدمت املخاَطب"
وتكون أيضا زائدة يف األوزان لألفعال اليت  ،التاء زائدة يف وصف املؤنث حنو مسلمة

ومضارع املخاَطب إذا كان املتكلم يقول أذهب فهو خياطب غريه بقوله تذهب  ،ذكرانها
 والشني أو السني 
 الشني.. أتيتين أ ألنه سألتموين من

"يف االستفعال واببه أي اليت تقدمت زايدهتا يف استفعال  "والسني تكون زائدة معها"
وهي احلرف التاسع من سألتمونيها  والغالب أن يراد هبا الطلب استشفاء استسقاء واهلاء"

يَهْ  َوَما}كلَِّمه يسموهنا هاء السكت ومل تَ َره   "تكون زائدة يف الوقف" ]سورة  {أَْدَراَك َما ه 
تقول ما الالم تكون زائدة يف اسم اإلشارة للبعيد كذلك" "و  ،هذه هاء السكت [10رعة:القا

هي كذلك أصلها ذلك لكن الكاف للتمثيل تقول ذاك وإذا أردت أن تشري إىل البعيد تقول 
وقد يكون بعد مكانة  ،وقد يكون هذا البعد بعد مكان إذا كان بعيد جدا تقول ذلك ،ذلك
تَابُ  ذَل كَ } عندان البديل من هنا وهناك  "وتلك وهنالك وهنالك" [2]سورة البقرة: {اْلك 

للقريب؟ للقريب ومثت زيدت  أووهنالك مَثَّ ومَثََّت البديل عن هنا وهنالك مَثَّ ومَثََّت مث للبعيد 
 فيه التاء إىل البعيد.

  وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. 

 
 
 النقاية

 علم التصريف
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان: هـ16/6/1434 تاريخ المحاضرة:

 
  



 وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آلهاحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم 
 وأصحابه أمجعني، أما بعد:

اآللة بناؤها مفعل ومفعال ومفعلة بكسر أوهلا وفتح  :مر بنا يف الدرس املاضي يف اسم اآللة
ومن غري األشهر قلنا ابألمس هي غري مشكولة  ،اثلثها يف األشهر كمعول ومسواك ومطرقة

الك قال ابن الشاذ فيما ذكر فيما نقل عن ابن م ،عند املؤلف قلنا منخل ومسعط ومدهن
دَهن ابلضم ال غري آلة الدهن وهو أحد ما شذ من هذا الضرب على مفعل

ُ
وجه  ،منظور امل

 ليسشذوذه أنه بضم امليم ال بكسرها يعين لو كان منخل ومدهن ومسعط كان على الوزن 
فيه إشكال لكنه يقال ُمدهن ُمسعط ُمنخل ابلضم هذا شاذ وهو أحد ما شذ من هذا 

دُهن  :ويف اتج العروس ،واجلمع مداهن ،مما يستعمل من أدواتالضرب على مفعل 
ُ
قال امل

وأجاز ابن  ،ابلضم يف األول والثالث فهو على غري القياس كما يف معول ومطرقة وغريها
 فيهن الكسر ملن نوى العمل هبن وذاك يف قوله: -رمحه هللا تعاىل -مالك

 ومن نوى عمال بهن جاز له
 

 فيهن كسر وال يعبأ بمن عذال 
نخل ألهنا  ،يف المية األفعال 

ُ
دُهن وامل

ُ
املقصود أنه تبنيَّ وجه التفريق بني املعول واملطرقة وامل

"احلذف يطرد يف فاء  -هللا تعاىل رمحه -يف درس اليوم قال .ابلضم والبناء يف األصل ابلكسر
حتذف الواو  ،املثال ما هو؟ ما كان أوله حرف علة مثل وعد مضارع وأمر ومصدر من املثال"

فتقول يف وعد الواو حرف علة  ،وعد يف فاء مضارع حبيث يطرد يف فاء مضارع وأمر ومصدر
حذف حرف العلة  ،ألن املضارع يعد ؛ألن أوله حرف علة ألن فاءه حرف علة يسمى مثاال

مبدلة عن الواو ال، عِّد حذفت الفاء  ليستألن الياء ايء املضارعة  ؛ما حذف؟ حذف أو
األصل يَعِّد يوعد وأمر عِّْد ومصدر عَِّدة من املثال  ،اليت هي الواو عَِّدة فيطرد يف فاء مضارع

"لوقوعها  :يقول ،ومثله َوَزن يزِّن زِّْن واملصدر زِّنَة ،فاؤه حرف علةو ما كان أوله  ،الذي ذكرانه
الياء يعِّد والكسرة على العني حتت العني فإذا  ،يف املضارع وهي ساكنة بني ايء وكسرة"

ألن أصلها َوَعد يَ ْوعِّد وَوَزن  ؛وقعت بني الواو بني ايء وكسرة َصُعب النطق هبا يَ ْوعِّد فحذفت
ولذلك يبىن على ما  ؛قلنا فيما سبق أن األمر حممول على املضارع"ومحل عليه األمر" يَ ْوزِّن 

الواو  ،يف اخَش وليخَش ومُحل عليه األمر وعوَّض منها اهلاء يف املصدر ،جيزم به مضارعه
"ويف مهزة أفعل يف مضارعه  ،احملذوفة اليت هي فاء الكلمة عوض عنها يف عدة وزنة اهلاء



كأكرم يكرم اسم الفاعل واسم املفعول   :ومهزة أفعل يف مضارعه ووصفيه املراد هبما ووصفيه"
هذه أفعال املضارَعة حبروفها األربعة أكرم املاضي فيه مهزة أين هي يف أفعال  ،نكرم تكرم 

 "أنيت"ونكرم األصل أن يدخل حرف املضارعة اجملموع يف قوله  ،املضارعة يكرم حمذوفة
ما حذفت  ،ذهب يذهب أكل أيكل ،يدخل هذا احلرف على مجيع الفعل على الفعل كامل

ملاذا حذفت من يكرم ومل حتذف من  ،أكرم يكرم حذفت اهلمزة ،أكل أيكلُ  ،ااهلمزة هن
ومكرِّم اسم الفاعل  ،ويف أكرم مزيدة هذا يف املضارع ،ألهنا يف أكل أصلية فاء الكلمة ؟أيكل

واألصل يف أكرم مضارعه يكون فيه مهزتني أأكرُِّم تلتبس ابالستفهام  اسم املفعول، ومكَرم
إذا  هألن ؛فاستثقل فيه اجتماع اهلمزتني فحذفت إحدامها ومحل عليه الباقي طردا للباب

أدخلت على املاضي حروف املضارعة اهلمزة ذهب تقول أذهُب نذهُب يذهُب تذهُب إذا 
قية حروف املضارعة؟ تستطيع أن تقول أيذهب استثقل فيه اجتماع اهلمزتني فماذا عن ب

أنت قلت استثقل فيه اجتماع اهلمزتني لكن غري اهلمزة من حروف  ؟تثبت اهلمزة مع الياء
املضارعة اليت هي الياء والتاء والنون فحذفت إحدامها يعين اهلمزتني ومحل عليه الباقي من 

اه اسم الفاعل واسم املفعول، "ويف حكمه وصفوأيًضا مثله  ،حروف املضارعة طردا للباب
ْثلي ظل ومس وأحس" يف َظلَّ ما مها؟ الالم املشددة عبارة  املِّْثالن واحلذف أيًضا يف أحد مِّ

 ،عن حرفني أوهلما ساكن ظل هي الظاء املشاَلة والالم املشددة عن المني هؤالء مها املثالن
بارة عن سينني أوالمها ساكنة السني املشددة ع "ومثله مس" ،حيذف أحد الالمني أحد املثلني

 تقول ؟ ماذا طيب إذا حذفت يف ظل  ،كذلك  "وأحس"
 طالب: ............

 تقول؟ ماذا
 طالب: ............

ً  َظْلتَ }ظِّل كذا؟ انتقلنا من شيء آخر.. ظَْلت  فا حذف أحد  [97]سورة ط ه: {َعلَْيه  َعاك 
ً  الَّذ ي}املثلني  فا  هذا على سبيل الوجوب أو اجلواز؟  [97]سورة ط ه: {َظْلَت َعلَْيه  َعاك 

 طالب: ............
 وجوب؟



 طالب: ............
 ملاذا؟ 

 ظللُت عندك شاهد على هذا؟
 طالب: ............

 من كالم العرب ما مسعت بقول الشاعر: اأريد من الزمالء أان أريد شاهد الأان 
 يا ليتني كنت صبيا مرَضعا

 
 تحملني الذلفاء حوال أكتعا 

 إذا بكيُت قبلتني أربعا 
 

 إًذا ظللت الدهر أبكي أجمعا 
 ابملسجد تراك! 

"وأحد السينني يف مس  ،يف ظل "يف األول"أحد الالمني  فيحذف أحد املثلني" "َمسَّ وأحسَّ 
"حال كون كلٍ  منها مبنيًّا على السكون  ،خالف ؟وهل احملذوف األوىل أو الثانية ،وأحس"

"أبن أسند إىل ضمري الرفع املتحرك مكسورا أوَّل ظَْلَت  أبن أسند إىل ضمري الرفع املتحرك"
لك أن  ،حنو ظَْلت وظِّْلت مكسورا ومفتوحا "ومفتوحا" ،وميم مس ،أي ظاء ظلاألوَّلني" 
ظللَت ومسسَت  :واألصل ،ولك أن تقول ظِّلت وَمست ومِّست ،ت على األصلتقول ظَل

لُ }ما جيزم أبن احملذوف األول أو الثاين  "ويف أحد اتءين أول مضارع"وأحسسَت   تَنَزَّ

األصل تتلظى  [14]سورة الليل: {تَلَظَّى نَاراً }األصل تتنزل و [4]سورة القدر: {اْلَمالئ َكةُ 
لُ } -جل وعال -ولذا جاء قوله ؛املواضع التخفيف""وعلة احلذف يف هذه  اْلَمالئ َكةُ  تَنَزَّ

وُح ف يَها لُ  إ نَّ } [4]سورة القدر: {َوالرُّ ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ يَن قَالُوا َربُّنَا اَّللَّ ]سورة  {الَّذ 
وهل  ،فاحلذف من أجل التخفيف واإلثبات هو األصل ،يعين حتذف وتثبت [30فصلت:

واملؤلف لشدة اختصار كتابه وشدة اختصار شرحه  ،ذوف فيها األول أو الثاين قوالناحمل
وأما  ،املقصود اللفظ يف الكلمة أن تنطقها صحيحة ضا ال حيرر مثل هذه املسائل؛ ألنأي

والعلماء يؤل ِّفون الكتب على طبقات  ،العلل فهي لطبقة غري طبقة من أُل ِّف هلم الكتاب
مث بعد ذلك  ، يتوسعون له يف الفن بقدر ما يعطونه القواعد األساسيةاملتعلمني فاملبتدئ ال

 ،واملنتهي يبسط له كل شيء ،املتوسط يزيدون له يف هذا الفن بعض األشياء كسائر العلوم
فهل تتوقع أن مثل هذا الفن أو مثل هذا املنت أصله يف ورقة واحدة تستوعب مجيع العلل 



شروح  ،ألن يف الصرف كتب تبلغ جملدات ؛كتب املطولةوالشواهد؟ ال، إمنا يستوعبها ال
شرح الشافية مطبوع يف أربع جملدات فيه  روح الكتب اليت أشران إليها سابقا،الشافية وش

أما كتب املبتدئني ال يتوسع فيها ألن التوسع يشو ِّش  ،العلل وفيه كل شيء وفيه الشواهد
دائما اهلمزة والياء والواو  "طويت"قولك  بعد احلذف اإلبدال وأحرفه مثانية جيمعها ،عليهم

حروف العلة ألن حذفها وزايدهتا سهل خبالف غريها من احلروف فإهنا ال حتذف  هبا، يُبدأ
"فتُبَدل  ،فهم يبدؤون ابحلروف الثالثة اليت هي حروف العلة ،وال تبدل وال تزاد إال على قلة

"تطرفت بعد ألف زائدة أو وقعت  ،يعين صارت يف طرف الكلمة اهلمزة من ايء إذا تطرَّفت"
"تبدل اهلمزة من ايء إذا تطرفت بعد ألف زائدة أو وقعت عينا  ،عيًنا يف اسم فاعل األجوف"

هذا األجوف الذي  ،فقائل تبدل ايء فيقال قايل ،األجوف مثل قال يف اسم فاعل األجوف"
"إذا تطرفت بعد ألف زائدة أو  ،يف وسطهو  وسطه حرف علة ألن حرف العلة وقع يف جوفه

حنو رداء واألصل رداٌي وابئع ابهلمزة واألصل ابلياء ابئع  وقعت عينا يف اسم فاعل األجوف"
 هل جيوز أن نقول مشائخ؟  ؟طيب معايش هل جيوز أن يقال معائش ومشايخ ،ألنه من البيع

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 ح..بصحي ليس

 جيوز؟ تقول مشائخ؟ جيوز مهز املشايخ؟
 طالب: ............

 جيوز مهز املشايخ؟ 
 طالب: ............

 ملزهم؟!
املثل السائر  ، لو راجعتمبني املفسرينفيها معركة  ، ومعايش ومعائش  هذهجيوز اليقولون 

اك ردود وهن ،جازها ومن منعها وشنع يف ذلكأالبن األثري وجدمت الكالم عليها ومن 



كذلك حنو كساء واألصل كساو ألنه من الكسوة   "ومن واٍو" ،ومقاوالت حوهلا ارجعوا إليها
"وخرج ابلتطرف يف األولني  ،وقائم ابهلمز واألصل ابلواو من قام يقوم فهو واوي ،وهو واوي

"وبتقدمي األلف حنو ظيب ودلو وبزايدهتما حنو رأى حنو رأى" ألهنا متوسطة  حنو يباين ويعاين"
"  ،روى تلتبس بغريها فهو ركن يف الكلمةأو تستطيع أن تقول رىي  ال ،ألهنا يف رأى أصلية

واصل أصله حنو  وتبدل اهلمزة أيضا من أول واوين ليست اثنيتهما منقلبة عن ألف فاعل"
كالقالئد والصحائف والعجائز   مجع مفاعل""وتبدل أيضا من مد وواصل خبالف حنو نعم 

أي مد مفاعل أبن وقع أحدمها  ه"ومن اثين حريف لني اكتنفافتقول قاليد وصحايف وعجايز 
يعين وقع أحدمها حريف لني أحدمها قبل احلرف واآلخر بعده كأوائل  قبله واآلخر بعده"

 وعيائل..
 ألمثلة وجزاه هللا خري..ابلنا  أييتمن 

"ومن اثين حريف لني كالقالئد والصحائف والعجائز   من مد مجع مفاعل""وتبدل أيضا 
يعين تبدل اهلمزة  اكتنفاه أي مد مفاعل أبن وقع أحدمها قبله واآلخر بعده كأوائل وعيائل"

حنو  "تبدل من واٍو يف مصدر األجوف املوزون بفعال"هذا الثاين  "والياء"ايء فيقال أوايل 
ميم َص َو َم مصدره صيام قلبت الواو ألفا فصارت صام صياما أصل املادة صاد واو  ،صيام

َوام ألن األلف منقلبة عن واو ألن املادة َص َو مَ  ،هذا املصدر على وزن فعال  ،واألصل صِّ
الياء تبدل  ،حنو ثياب وداير مجع ثوب ودار ويف مجع اسم معتل العني معال كان أو ساكنا""

ودار معتل العني  ،؟ ابلواومباذاب مجع ثوب معتل العني ثيا ،من واو يف مجع اسم معتل العني
"وتبدل الياء من ألف  ،حنو رضا أصله رضو ألنه من الرضوان "ويف آخر بعد كسر" ،ابأللف

مصابيح الياء  ،املفرد مصباح ،حنو مصابيح وُمَصْيبِّيح مجع مصباح ومصغره إذا تلت كسرة"
وأيضا مصيبيح الياء هذه أصلها يف مفرده ألف ألهنا  ،هذه أصلها يف مفرده ألف قلبت ايء

"والواو تبدل من ألف  ،تلت كسرة كسرة الباء وكسرة الباء الثانية يف مصيبيح مصغر املصباح
يعين بويع ابخلالفة أو بويع بصفقة أو شيء من هذا ألهنا من  إذا وقعت بعد ضمة كبُ ْويَِّع"

ميكن النطق هبا على أصلها ابلياء والضمة  ألهنا وقعت بعد ضمة ال ؛ابيع أو من البيع
أصلها ميقن ابلياء من  " ومن ايء بعدها ساكنة يف مفرد أو متطرفة الم فعل كموقِّن"موجودة 

ليلين »وهو كمال العقل  "وهْنٌو أو هنٌَو من اليقني والن َُّهى" :يقول ،اليقني واإليقان كموقن



كباع   ايء وواو إذا حتركتا وانفتح ما قبلهما "واأللف تُبدل من «منكم أولوا األحالم والنهى
األلف يف  ،ابع وقال حتركتا وانفتح ما قبلهما ،خبالف البيع والقْول ،أصلهما بَ َيع وقَ َول وقال"

طيب البيع والقول  ،وقال األوىل من البيع والثانية من القول أصلها واو ،ابع أصلها ايء
نون ساكنة قبل ابء سواء كان من كلمة أو  "وامليم تبدل من  ،املصادر بقيت على األصل

. كلمتني حنو انبذ ماانبت"  انْبِّْذ هذه يف كلمة وماانْ َبتَّ
 طالب: ................

 مثل اإلقالب.
"والتاء تبدل من فاء افتعال والتاء تبدل من فاء افتعال إذا كان لي ًِّنا كاتََّسر واألصل إيَتَسر 

يقول خبالفه مهزا كائتزر فتبدل ابلتاء أو ال تبدل؟ وشذ اتزر يف  وشذ ات ََّزَر" خبالفه مهزًا كائتزر
تقول كان  :يقول املؤلف ،وشذ اتَّزر "كان أيمرين فأت ِّزر" :احلديث الصحيح تقول عائشة

كيف يشذ اتزر؟! األمر   "كان أيمرين فأتزر فيباشرين وأان حائض" ،أيمرين فأتزر األصل أئتزر
والعلماء يقولون احلديث  هموز مؤتزر ومؤتصل ومؤتعد ومؤتسر األصل مؤتصل""يف املالثاين 

يف الشافية  ،ومؤتسر تصري متسر ،املتصل ومؤتعد يقلبوهنا اتء فتكون متَّعِّد تدغم ابلتاء الثانية
 البن احلاجب يقول ومؤتعد ومؤتسر لغة اإلمام الشافعي.

 طالب: ................
 هو؟ ما

 ................طالب: 
 أدري.. أنت منهم؟ ال

 طالب: ................
 هو قرشي.

 طالب: ................
لغة اإلمام الشافعي ما قال لغة هذيل ملاذا؟  ،لكن بقاؤها نسبة إىل شخص ما قيل إىل قبيلة

ء تبدل "والطا ،ملاذا ما يقولون لغة اإلمام أمحد لغة أيب حنيفة لغة كذا؟ ألنه حجة يف اللغة



"إذا كانت تلو حرف أي االفتعال  "والطاء تبدل من اتئه" ،يعين اتء االفتعال من اتئه"
 ؛وحروف اإلطباق الصاد والضاد والطاء والظاء مصطفى أصلها مصتفى ،يعين بعده مطبق"

ألن التاء االصطفاء افتعال فتاء االفتعال هذه قلبت طاء ألهنا صارت تلو حرف مطبق وهو 
 االصطالم معروف؟. ،ومضطر ومطَّعِّن ومظطلم مصطلي ،الصاد

 طالب: ................
الطاء أصلها  ،املقصود أن االصطفاء أصلها اتء ،اصطالح عند الصوفية ؟االصطالم ما هو

االدهان  ،أي اتء االفتعال "والدال تبدل منها" ،وكذلك االضطرار أصلها اتء افتعال ،اتء
 "إذا كانت تلو دال أو ذال أو زاي" حنومنها أي اتء االفتعال أصلها ادهتان افتعال تبدل 

مث  ،إذدان وازدان وادََّكر واألصل إداتن وازاتن واذتكر من االدكار أصلها اتء افتعال هذه زنتها
نكرة؟ هو  أومثل معرفة  "واإلدغام إدخال حرف ساكن يف مثله متحرك" ،بعد هذا اإلدغام

 تعريف من اإلضافة؟مضاف إىل الضمري فهل يكتسب ال
 طالب: ................

 هو؟ ما
 طالب: ................

 نكرة؟  أومثل هذه معرفة  ،مثله
 طالب: ................

 تقول؟ ما
 طالب: ................

 أو امرفوع؟ ال، مثل إذا أضيفت تكتسب تعريف أوأسأل عن حرف اجلر هل هو جمرور  أان ال
 تكتسب..

 ................طالب: 
 مثل َمن؟ 

 طالب: ................



 أعرف املعارف على ما يقول أهل اللغة. نعم
 طالب: ................

 ،يقولون ال تكتسب تعريفا ألهنا موغلة يف اإلهبام ولذلك ُوصفت بنكرة يف مثله متحركٍ 
ر صفة مثل وإن كان تقول يف مثله املتحرك ألنك وصفت معرفة؟ ال، قالوا ابجل تستطيع أن 

 مضافا ألن إضافته ال تفيد تعريفا.
 طالب: ................

مهما أضفتها مهما عرفتها مهما أحلقت هبا )ال( غري مثال  األفاظ ما تكتسب تعريف توجد
أي  "إدخال حرف ساكن يف مثله متحرك وجيب" :قال ،تقول الغري ما تستفيد اإلدغام

"ما مل يتصل به ضمري جيب يعين  كردَّ يردُّ وشد يشد وشد يشد""عند اجتماع املثلني  اإلدغام 
رْدته أو رددته ال بد من  :لقو رد أضف إليها ضمري الرفع املتحرك تستطيع أن ت رفع متحرك"

"ما مل يتصل به ضمري رفع متحرك فيمنع وجيب  ،الفك فال جيوز يف هذه الصورة اإلدغام
"جيب الفك  ،جيوز اإلدغام إذا كان ما قبله ساكنجيب الفك يعين ال الفك بسكون ما قبله" 

اآلن اإلدغام معناه إدغام حرف إدخال حرف ساكن يف مثل متحرك ومثاله  بسكون ما قبله"
دَغم أحد املثلني يف رد أحد الدالني أدغمت األول منهما ساكن  ،رد يرد وشد يشد

ُ
اآلن امل

إذا كان قبله ساكن فمعناه ؟ اني ساكنكيف يكون قبله ساكن واألول من املثل  ،والثاين متحرك
فإذا  ،جيتمع عندان ساكنان املتقدم الساكن الذي قيل ال بد من وجوده والساكن أول املثلني
ل ا بداجتمع عندان ساكنان امتنع وحينئذ نلجأ إىل الفك ألننا إذا فككنا صار األول متحرك

لكن إذا  ،ساكن والثاين متحرك الدال املشددة يف يرتد عبارة عن حرفني األول ،يرتد يرتدد
لن يشادَّ الدين لن يشادَّ الدين أحد إال »عندان يف احلديث  ،فككت اإلدغام حترك الساكن

عليها؟  ماذااآلن األلف  «لن يشاد الدين أحد إال غلبه»ينطبق عليه هذا الكالم؟  «غلبه
األلف ساكنة والدال مشددة واحلرف املشدد عبارة عن حرفني األول ساكن اجتمع عندان 

 ما اجتمع؟ اوساكنان 
 طالب: ...........

 هو؟ ما



 طالب: ...........
يعين ما ينطبق على كالمهم جيب الفك  زال اإلشكال،جتمعن أن جيتمعن لو اأدغمت قبل 

 بسكون ما قبله؟
 ...........طالب: 

 يشادد يشاد  مدغم. ليسال، 
 طالب: ...........

إشكال؟ هم يقولون جيب الفك يف هذه الصورة لئال جيتمع ساكنان واحلديث  يوجدطيب 
 «.لن يشاد  »

 طالب: ...........
 ال، األلف ساكنة بال شك.

 طالب: ...........
 وتبقى لو مديتها إىل السقف تبقى ساكنة.

 ..طالب: .........
 اآلن حينما يقولون وجيب الفك بسكون ما قبله.

 طالب: ...........
 ؟منلغة 

 طالب: ...........
يف صحيح السنة يف البخاري هو مدغم  «يشاد  »يف القرآن  [282]سورة البقرة: {يَُضآرَّ }

 يوجد جواب؟ أخوان الباحث احبث لنا. ،وقبله ساكن
 طالب: ...........

ه   الَ } َها َوالَ َمْولُودٌ لَّهُ ب َولَد  ٌ ب َولَد  يرد على   ،نفس الشيء [233]سورة البقرة: {تَُضآرَّ َوال دَة
 ،كالمهم هذا وأكيد له جواب تراجع كتب التفسري وإعراب القرآن وأيضا شروح األحاديث



يعين مع ضمري الرفع املتحرك جيب الفك  خبالف ضمري الرفع الساكن فيجب معه اإلدغام""
ردَّا زيد وعمرو  "ومع ضمري الرفع الساكن جيب معه اإلدغام"رددت رددان رددن جيب الفك 

ع ساكن جيب معه اإلدغام ما تقول زيد وعمرو رددا على بكر ، وردوا ضمري رفردَّا على بكر
 دَغم فيجوز اإلدغام كالفك""أو جبزم امل ،وال هؤالء رددوا على فالن جيب اإلدغام حينئذ

أو جبزم املدغم فيجوز اإلدغام كالفك حنو مل يرد  ،يعين يستوي فيه األمران حنو مل يرد ومل يردد
حرك  "فإن مل يفك أبن أدغم"ألنه جمزوم  ومن يرتدد؛ من يرتد ،ومل يردد وجاء هبما القرآن

أبن أدغم "يعين مع اإلدغام  "فإن مل يفك يف حال اجلزم" "إن مل يفك"الثاين ابلفتح للخفة 
أمس ذكرانه كالم النووي غريه فإن مل يفك  أوردته ، املثال الذيمل نردَّه حرك الثاين ابلفتح"

يعين الفعل اجملزوم إذا ُحر ِّك إذا أُدغِّم ال بد أن حيرك احلرف الثاين ابلفتح للخفة  ،أبن أدغم
رمحه  -وقلنا أن النووي «ه إليك إال أان حرمإان مل نردُّ »ينطبق عليه هذا الكالم  «إان مل نردَّه»

؟ ألنه متَبع مبضموم ولو أُتبع بضمري مفتوح مبين على الفتح مل ملاذايقول يتعني الضم  -هللا
لكن هنا كالم املؤلف فإن مل يفك أبن أدغم يعين اجملزوم حرك  ،نردها قال يُفَتح لإلتباع

لكنه هنا متعذر ال ميكن  سر اللتقاء الساكنني""أو ابلك ابلفتح حرك الثاين ابلفتح مل نردَّه
وكذا  "فإن كان مضموم العني فبالضم أيًضا إتباًعا هلاحيرك ابلكسر ألن ما بعده مضموم 

ملاذا حيرك ابلفتح أو ابلكسر" مثل ما  "األمر جيوز فيه اإلدغام والفك وإذا أدغم ُحرك ابلفتح
حركناه ابلفتح أو  اغمنا وكان جمزومأد اجمزوم تقدم حرك ابلفتح؟ ما قلنا يف املضارع إذا كان

يعين إذا مل يتصل به ما يقتضي منع الكسر ما ميكن أن تقول مل نرد ِّه مل  ،ابلكسر إذا أمكن
وكذا األمر" "ملاذا قالوا  .نرد ِّه ُحرك ابلفتح أو ابلكسر أو ابلضم أيًضا إن كان مضموم األول

قلنا أن األمر "وإذا أدغم حرك ابلفتح أو ابلكسر مثل املضارع"  ،أي جيوز فيه اإلدغام والفك
فرع عن املضارع األمر يف اإلعراب فرع عن املضارع كأنه مضارع مقرون بالم األمر فيأخذ 

 أحكامه وروي ابلثالثة قوهلا:
 فُغضَّ الطرف إنك من نمير

 
 فال كعبا بلغت وال كالبا 

ُغضَّ ُحرك ابلفتح أو ابلكسر فغض ِّ الطرَف أو ابلضم ألن أوهلا مضموم فغضُّ الطرف لكن  
أوالها الفتح ملاذا؟ ألن الضم يلغي عمل العامل والكسر يف أصله ال يدخل األفعال وال 

 ضرورة.يستعمل إال للضرورة عند التقاء الساكنني وال 



 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 اللهم صل وسلم على نبينا حممد.

 


